Haringparty, Barbecue of heerlijke Tapas

Gebruik de seizoenen en hun
heerlijke gerechten als uitgangspunt voor uw evenement.
Ieder jaargetijde heeft zijn eigen
speciﬁeke gerechten en bezigheden. In de winter genieten we
van heerlijke stampotten, maar
het is nu weer tijd voor Hollandse Nieuwe, barbecuen onder een
heerlijk zonnetje of genieten van
heerlijke Tapas gerechten onder
het genot van een mooie smaakvolle Vino Tinto, Vino Blanco of
een koel glas Sangria, volgens
origineel recept met vers fruit en
een scheutje …….

U merkt het, ideëen genoeg.
Wij hebben voor u diverse arrangementen samengesteld.
De arrangementen kunnen bij
u op locatie, op een partyschip
of natuurlijk op één van onze
bijzondere locaties.Vraag onze
party-adviseurs naar informatie
over het arrangement van uw
keuze.

Hollandse Nieuwe ofwel de
heerlijke maatjes haring.
Als u uw klanten, opdrachtgevers en overige relaties eens wilt
verwennen, dan hebben wij voor

u diverse variaties; de Haringkar,
de Haringparty op locatie en aan
boord van een onzer schepen.
U zult versteld staan van de
positieve reacties.
Stukje geschiedenis van Tapas
Al sinds lange tijd wordt in
Spanje bij een drankje tapas
geserveerd. In eerste instantie
vooral omdat de mensen van de
tapas dorst kregen en dus meer
gingen drinken. Maar vooral ook
omdat het gewoon een lekkere
smaakmaker is bij een glas wijn,
bier of sherry.
Tapas zijn kleine pittig gekruide
hapjes van vis, vlees, groenten
of mini-salades. Het schoteltje
met lekkers - de tapa - werd als
een dekseltje op het glas gezet,
zodat vliegen en stof geen kans
kregen om in het drankje terecht
te komen. ‘Tapar’ betekent namelijk afdekken.

Tapas boot:
Voor u hebben we in de zomermaanden, van mei tot en
met oktober, een schitterend
arrangement. We varen met ons
partyschip ‘De Ameland’ door de
Rotterdamse havens met onze
Tapasvaarten op inschrijfbasis.
U kunt bijvoorbeeld met uw familie vanaf 2 personen genieten
van de Tapas. Maar deze vaarten
zijn ook uitermate geschikt om
met uw medewerkers/collega’s
er eens even tussenuit te gaan.
Meer informatie bij onze medewerkers.

Culi tip

PARTYFACTS

®

Benodigd:

1 liter Sangria
Rode Campari
Tequila
Appel
Banaan
Sinaasappel
Citroen
IJsblokjes
Schenkkan van
min. 1.5 lit.

In dit nummer hebben wij voor u
het recept voor een smaakvolle
Sangria. Dit recept is ooit persoonlijk gekregen van een schone
Spaanse dame uit Torrevieja,
waarna wij het natuurlijk zelf eerst
hebben geproefd. Wij kunnen u
verzekeren dat u deze Sangria
waardeert.

Voor een Succesful Party!
Jaargang 1 | Nummer 1

Hans de Vette, supermarkt-ondernemer in
Brielle heeft net buiten het vestingplaatsje
een ondergrondse supermarkt gebouwd.
Uniek!! De supermarkt moest net buiten
de vestingwallen gesitueerd worden, maar
mocht het zicht op deze vestingwallen niet
belemmeren of aantasten. Er zijn toen tekeningen gemaakt voor een uniek concept.
De ingang bovengronds en een hoofdzijde
van glas verdiept, zodat daglicht volop aanwezig zou zijn in de supermarkt. De rest van
de supermarkt is dus geheel ondergronds.
‘t Vosje & van der Linde Catering en Organi-

Daarom hadden we bij iedere afdeling een
mooie kraam, cq presentatieruimte ingericht.
Bij de groente- en fruitafdeling maakten we
heerlijke sappen want ‘vers = lekker’.
Bij de kaas- en vleeswarenafdeling, presenteerden we een bijzonder assortiment aan
worst, kaas en bijpassende soorten port.
De wijnafdeling was opgesierd met een
stand gemaakt van authentieke wijntonnen,
hierop werden de verschillende wijnen gepresenteerd en konden de gasten genieten
van wijn en champagne.
Bij de frisdranken en bieren was natuurlijk de
bar te vinden, waar de gasten zich te goed

lieten doen met het ruime assortiment aan
dranken.
Bij de vis vers afdeling, werd door onze
koks heerlijke haring schoongemaakt en
baquettes met zalm of garnalen werden ter
plaatse vers bereid. Wat door een ieder werd
gewaardeerd.
Hans de Vette en Jumbo supermarkten hebben er een paradepaardje bij. Wij van ’t Vosje
& van der Linde zijn trots dat we hier ons
steentje aan mochten bijdragen.

Amersfoort. De pensioen-verzekeringskamer, onderdeel van de Nederlandsche
Bank had een bijzondere gebeurtenis te
vieren. Bij de vestiging te Apeldoorn werd
een nieuwe vleugel opgeleverd. Deze
vleugel diende op een bijzondere manier
geopend worden, met aansluitend een
feest voor de medewerkers en de bouwers.
Ook de overheid is zich bewust van klantge-

richt en eﬃciënt werken. Hiervoor heeft de
pensioen-verzekeringskamer het meerjaren
plan ’Op koers’ ontwikkeld. In het logo zit
ook een kompas. Dit inspireerde ons team
om iets met de windstreken te doen. Een
Oosters, zuidelijk (mediterraan), westers en
een thema gebaseerd op het noorden.
Uiteindelijk kwamen de gasten als men de
juiste “koers” gevaren had in de grote hal,

waar men kon genieten van muziek, dans
en vermaak.
Ook de gerechten waren afgestemd op
de 4 windstreken, evenals de kleding van
de gastheren en -vrouwen. Het thema liep
als een rode draad door de middag en de
avond, zodat alle medewerkers zich bewust
waren van “de juiste koers”.

personeelsbrunch
Zondagochtend. Mooi weer.
Locatie: Rijkswaterstaat bouwdok te
Barendrecht.
Het zonnetje schijnt op de wapperende
Ikea vlag die ﬁer in de mast van partyschip
De Ameland hangt.
Programma vandaag:
De personeelsleden van Ikea Barendrecht
ontvangen met een heerlijke brunch, varen
over de oude maas en de gasten een heerlijke zondag geven.

Alle ingrediënten waren aan boord:
drankjes, uitgebreide brunch, entertainment en ………….heel veel vrolijke Ikea
medewerkers die ‘er zin in hadden!
Tijdens de vaart was er volop vermaak.
De medewerkers van Ikea konden elkaar
allemaal eens tegelijk zien, praatten lekker
bij en versterkten de collegialiteit.
Al met al een mooie dag.
Misschien iets voor uw bedrijf?

Facts
In 1983 begon Johan van der Linde met zijn 1e zaak in de
Horeca. Nu is Partyservice Nederland een overkoepelende
naam waar als full-service evenementenorganisatie alle
betrokken disciplines onder één dak te vinden zijn:

Sinterklaas, wie kent hem niet?
Wat dacht u van een leuke middag voor de kinderen van uw medewerkers of van uw klanten of relaties. Wij hebben passende en kant en
klare arrangementen
voor leuke kindermiddagen. Op uw of onze
locatie, maar ook op
Partyschip de Ameland.
Reserveer vroegtijdig,
want de geschikte dagen
zijn beperkt. Onze medewerkers helpen u met
uw vragen.

Unieke vergaderlocaties in……Willemstad
Onze partyfacts
• Nederlandse Bank & Pensioen
Verzekeringskamer
• Ballast Nedam
• IHC Calland
• Goudse Verzekeringen
• Rabobank Amsterdam
• Rabobank Papendrecht
• Ministerie van Financiën
• Trust (directie)
• Volvo van der Wulp
• Ministerie van Justitie
• Peugeot Nederland
• Telemedia (telefoongids)
• Spijkstaal
• Gemeente Moerdijk
• Ahold
• Wijsmuller
En vele anderen………..
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Feestelijke ingebruikname pand Nederlandsche Bank

Jumbo: Unieke supermarkt geopend!
satie is gevraagd de opening en receptie te
verzorgen. Natuurlijk konden we dit. Maar
we wilden eens wat anders. Niet de traditionele hapjes en rondgaan met een drankje,
nee! We wilden de gasten graag de producten van Jumbo laten proeven. Laten zien wat
men er allemaal mee kan; welke heerlijkheden er in een supermarkt aan diversiteit
aanwezig zijn.

Haringpart
y
Barbecue
Tapas

Op circa 15 minuten reisafstand van Rotterdam ligt het kleine, pittoreske vestingstadje
Willemstad. Binnen de vesting ligt het fraaie
17e-eeuwse Mauritshuis met, op enige afstand
ook haar Fort Sabina; 2 unieke locaties voor
uw bijeenkomst of festiviteit, variërend van
Bourgondische ridderspelen, trouwplechtigheid of (bedrijfs)bijeenkomsten. De ruimtes
zijn afzonderlijk van elkaar inzetbaar.

Catering
Wat catering betreft is in principe
alles mogelijk: Van grote buﬀetten,
thema-avonden tot intieme diners.
Het hele culinaire gedeelte kan
afgestemd worden op uw eigen
wensen. Speciale diëten en vegetarische wensen zijn geen enkel
probleem.

Het Mauritshuis
Van trouwlocatie… tot vergaderlocatie.
Het Mauritshuis is in 1623 in opdracht van prins
Maurits gebouwd. In dit historische gebouw hebben vele gouverneurs en andere adellijke personen uit de 17e eeuw gewoond. Het Mauritshuis
beschikt nu over diverse multifunctionele zalen,
variërend van een Oranjekamer (zeer geschikt
voor vergaderingen) tot aan een representatieve
Raadszaal (trouwzaal) die ruimte biedt aan groepen tot 120 personen. Het Mauritshuis is zowel
voor uw zakelijke als feestelijke activiteiten een
locatie met een rijke historie.

Arrangementen
Vraag naar onze diverse vergaderten van de buitenwereld. Hier heerst de sfeer van en thema-arrangementen. Wij inventariseren uw wensen, besteden
intriges en verraad. Er is géén weg meer terug.
ruim aandacht aan uw vragen en
Uw Mystery Night is begonnen.
vertalen deze in een conceptvoorDeze locatie leent zich uitermate voor diverse
gelegenheden: van themafeest (zoals outdoor ac- stel. Wij zoeken uitsluitend naar de
tiviteiten, bourgondisch feest, mystieke avond of juiste aansluiting die past bij uw
maﬃa party) tot vergadering, productpresentatie, wensen.
of bruiloftsfeest.
Fort Sabina biedt u alle mogelijkheden.

Fort Sabina
Via het door vuurkorven en fakkels verlichte pad,
loopt u door de hoofdpoort richting het fort. U
stapt binnen in de wereld van Fort Sabina.
Op dit weidse landgoed bent u volledig afgeslo-

Met gepaste trots presenteren wij u
de eerste editie van “Partyfacts”.
In dit halfjaarlijks magazine vindt u
leuke artikelen en wetenswaardigheden over catering en partycatering.
Leuke gebeurtenissen, verhalen en
verdere ins en outs over eten, drinken en feestelijkheden, die u wellicht
interesseren.
“Partyfacts” is echter meer dan een
opsomming van gewezen gebeurtenissen, het is ook een heerlijk leesblad. De titel zegt het eigenlijk al: een
glanzende hoofdrol is weggelegd
voor onze Partyfacts. Ofwel, voor
partijen die wij reeds hebben gerealiseerd. Wij willen deze graag met
u delen. Wellicht vindt u in dit blad
inspiratie.
Wij laten u ook wat nieuwigheden
zien, tonen u iedere keer een mooie
locatie, geven u enkele seizoenarrangementen en onze kok geeft u
smakelijk advies of een bruikbare tip.
Kortom, dit eerste nummer biedt
veel variatie en wellicht staat u in het
volgende nummer van “Partyfacts”.
Laat u inspireren, en geniet!
Johan van der Linde

Extra faciliteiten
Wij kunnen de complete invulling van uw festiviteit verzorgen. Denkt u daarbij niet alleen aan het
culinaire gedeelte, maar ook aan de juiste ambiance, charmante gastvrouwen, optimaal gebruik
van de beschikbare ruimte, passende wijnen en
het juiste entertainment.

Doop Turbocem
Voor Van Aalst Marine & Oﬀshore was het een
prachtige dag.
De oplevering van de Turbocem Cement carrier.
Van Aalst Marine & Oﬀshore heeft dit voormalige
containerschip omgebouwd tot één der modernste zelf lossende cementschepen.
De Italiaanse eigenaren van het schip, Italcementi
SL, werden per Privé Jet ingevlogen. Vervolgens
stonden de mensen van ’t Vosje & van der Linde
klaar met een zeer luxe Vip coach op vliegveld
Zestienhoven en begeleide de gasten naar Alblasserdam waar op de scheepswerf ‘De Giessen de
Noord’ de Turbocem lag te wachten op haar doop.
Voor de plechtige ontvangst was door ’t Vosje &
van der Linde een luxe tentpaviljoen gebouwd.
Na een welkomstcocktail en de hierop volgende
inspectie van het schip was het tijd voor de
oﬃciële doop.

Facts voor u

Partyaanbieding
Act on Partyfacts
Reageer en proﬁteer van deze aanbieding.

Welkomstcocktail
met uw Logo!
Een schone Italiaanse doopte het schip en wenste
deze een behouden vaart.
Na de toost met champagne, een amuse en nog
wat borrelen en bijpraten, verdwenen de gasten
wederom naar Zestienhoven voor hun terug
vlucht naar Italie.

Tegen inlevering van deze coupon,
krijgt u voor al uw gasten uw bedrijfslogo verwerkt in een champagneﬂûte
voor de helft van de prijs. Voor uw
welkomst- of toostcocktail maken
wij zelf en volgens eigen procédé uw
bedrijfslogo
Deze aanbieding is geldig tot en met januari 2006.
Geef deze coupon aan uw party-adviseur
of accountmanager.

De Goudse Verzekeringen
zeilend over de Oosterschelde

Op bezoek bij……. Telefoongids Media
Amsterdam. Iedereen heeft het
wel een keer per week in zijn hand,
iedereen kent het………………het
Telefoonboek.
We waren te gast bij Telefoongids
Media, de uitgever van het Telefoonboek. Deze onderneming behoorde
vroeger tot de KPN of PTT. Maar is nu
geheel zelfstandig en doet het goed.
Daarom heeft Telemedia besloten een
ander kantoorpand te zoeken voor
hun groeiende en succesvolle organisatie. En die vonden ze. Het pand
diende nog wel verbouwd te worden.
Reden te meer om de jaarlijkse personeelsbarbecue op het
parkeerterrein bij het nog te verbouwen pand te houden.

Creëer iets waar iedereen zich thuis
voelt en dit zonder het verlies van
het “buiten gevoel”. Zoek het in de
eenvoud, wees creatief met aanwezige middelen, doeltreﬀend en toch
eﬀectief.
Het resultaat was verbluﬀend. Door
het plaatsen van onze eigen partytenten, Caribische oliedrums, palmen van 3 mtr hoog, barbecues, een
tropische ijscokar enz. werd er een
zomerse binnenplaats gecreëerd.

‘t Vosje & Van der Linde kreeg de opdracht om deze uitdaging
aan te gaan. Maak van het kale parkeerterrein en de kille bouwomgeving een locatie met sfeer.

Het weer werkte mee, de temperatuur was zomers, de gerechten werden gegrilld en de drankjes waren heerlijk koel. Alle
ingrediënten waren op elkaar afgestemd.
De gasten hadden een mooie en zeer geslaagde avond, waarna
iedereen vol tevredenheid in de nachtelijke uurtjes weer naar
huis keerde.

Thematisering van uw event

Inwendige mens tijdens Vestingsteden-dagen
verzorgd op Middeleeuwse wijze
Willemstad. In opdracht van de
Gemeente Moerdijk heeft ’t
Vosje & van der Linde de inwendige mens verzorgd tijdens de
Vestingsteden-dagen. Duizenden bezoekers genoten van het
mooie weer en de activiteiten
die geheel in het teken van de
vesting stonden.
Als eerste werd er ’s ochtends
door de Gemeente Moerdijk
een ontbijt aangeboden aan
de gehele bevolking van Willemstad. De medewerkers van ’t Vosje & van der
Linde waren compleet in klederdracht evenals de
bevolking van Willemstad.
Na het stadsontbijt begonnen de festiviteiten. In
de gehele vesting was van alles te doen. ’t Vosje &

van der Linde had diverse drank
uitgifte punten geplaatst en serveerde passende Middeleeuwse
gerechten.
Onze publiekscatering viel
goed in de smaak. De haringen,
broodjes, gebakken mosselen en
beenhammen werden gretig genuttigd. Alles verliep vlekkeloos.
De logistieke medewerkers van ’t
Vosje & van der Linde hadden hun
handen vol; meer beenhammen,
meer mosselen. Is er nog Haring?
Natuurlijk was op alles gerekend en werden de
gasten voorzien van hun hapje en drankje. Een
daverend succes, met medewerking van het weer,
de bewoners van Willemstad en alle mensen van
de Gemeente Moerdijk.

Bestelgemak via Internet.
Culinaire creaties. Zo worden ze ook wel eens genoemd. Onze Partyschotels
voor thuis, op kantoor of op de vereniging.
Steeds meer mensen maken tijdens festiviteiten die wij mochten cateren, of
op ons partyschip de Ameland, kennis met onze heerlijke salades, partyhapjes, gerechten, buﬀetten enz.
Op de vraag: “Kunnen wij dit ook bestellen voor thuis?”, hebben wij gedacht
dat dit handig en makkelijk voor iedereen zou zijn als dit via een website
zou gaan.
Zo ziet iedere bezoeker exact hoe de salades of gerechten die zij willen
bestellen eruit zien.
Duidelijke kleurenfoto´s, omschrijving van ingrediënten, gewicht, verpakking en bereiding. Alles is uitgebreid omschreven.
Na het samenstellen van uw bestelling, kunt u kiezen: Bezorgen of afhalen.
Na deze keuze kunt u uw betalingswensen invullen.
Nadat dit alles is gebeurd, verstuurt u de Email.
Na ontvangst op kantoor, wordt deze geveriﬁeerd en de details nog even met u besproken.
Vervolgens gaan onze koks aan de slag en
zorgen dat u kunt genieten van deze heerlijke
gerechten.
Kijkt u op onze speciale site,
een echte webwinkel, voor uw gemak.

www.partyschotels.nl

Winterwonderland
Varen door de Hollandse steden is in de donkere dagen op zijn allermooist!
Al feestend en in een ontspannen kerstsfeer
aanschouwt u de verlichte bruggen en
havens.
Stelt u zich eens voor: Prachtig versierde
kerstbomen, overal fonkelende lichtjes, een
sneeuwwitte omgeving, de kaarsjes zijn
aangestoken, een zaal vol mensen in
kerststemming, overheerlijke culinaire
verrassingen en op de achtergrond
klinkt swingende kerstmuziek.
Deel uw kerstpakketten op originele
wijze uit aan uw collega’s of breng samen
met uw collega¹s en klantenkring uw
kerstfeest, -gala of nieuwjaarsborrel door

op de Winter Wonderland Boot!
Van 12 december 2005 tot 15 januari
2006 is Mps. De Ameland compleet
omgetoverd tot een varende Chalet
met een echte winterse beleving. Kent
u die sfeer... van prachtige winterse
landschappen omsluierd met een
deken van sneeuw? We nemen uw
gasten mee naar Winter Wonderland!
Een sprookje op het water...
Het maximale aantal gasten is 700
personen. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze
collega¹s.

De Goudse Verzekeringen en hun
relaties hadden 2 schitterende dagen
op het Zeeuwsche Eiland SchouwenDuiveland, in pittoreske stadjes, zoals
Zierikzee en Burgh Haamstede.
De gasten werden in Zierikzee verwelkomd met een kopje koﬃe en een
streek- lekkernij: De
Zeeuwsche Bolus.
Tijdens de ontvangst
werd de dag doorgenomen en de gasten
werd verteld op welk
schip zij konden aanmonsteren.
‘t Vosje & van der
Linde had 3 schitterende klipperaken
onder zeil liggen.
Werkelijk prachtige
schepen, waar men
de sfeer van het zilte
zoute water niet alleen ruikt, maar ook
proeft. Een ‘Schippersbitter’ om mee
te beginnen…..het
zonnetje toonde zich
op zijn best…….en de wind blies door
de haren. Al met al waren alle ingredienten aanwezig voor twee schitterende
dagen.
De 3 teams monsterden aan op hun
schip en al zeilend werd er gewerkt om
richting Neeltje Jans te varen. Tijdens
de vaart wordt het team steeds meer
één. Mooi weer, een hapje en een
drankje versterken de team-spirit.

Op de Neeltje Jans aangekomen,
genoot men van een heerlijke lunch
en bracht men een bezoek aan het
themapark ‘Waterland’. Na alle wetenswaardigheden en lunch opgenomen te
hebben, werd er weer gezeild richting
Zierikzee op de schitterende Oosterschelde met prachtige
oevers en watervogels.
Ondertussen hadden de
medewerkers van ’t Vosje
& Van der Linde de grote
kerk in Zierikzee omgetoverd tot dinerzaal. Na
aankomst in Zierikzee van
de 3 Klipperaken, werd de
bemanning afgemonsterd
en gingen al wandelend
door een schitterend
stadje op weg naar de
Grote Kerk.
De Grote Kerk van Zierikzee, een schitterende
locatie van ’t Vosje & van
der Linde was op gepaste wijze ingericht met
dinertafels en een buﬀet.
Na een dag op het water, wordt men
hongerig. De diverse gerechten werden
dan ook smakelijk genuttigd. De service-crew zorgde ervoor dat de gasten
werden voorzien van een smaakvol
passend wijntje. Want een heerlijk wijntje is even belangrijk als een ingrediënt
zoals peper en zout op het vlees.
Een mooi evenement, gepast en afgestemd op de bedrijfscultuur.

High Lights
Het Ministerie van VROM had 2
dagen gepland om met de minister
en staatsecretaris, betrokkenen, ingenieurs en andere genodigden met
een partyschip langs de overloopgebieden in Nederland en Duitsland
te varen en deze projecten vanaf het
water te bekijken. In verband met de
waterstanden en de tijdsduur van
het project is er gekozen om ons
vaste luxe jacht in te zetten. Het ‘Ms.
Contessa’. Een schitterend Jacht, ooit
gebouwd voor een Amerikaanse zakenman. Nu als business jacht inzetbaar in geheel Nederland. ‘t Vosje &
van der Linde heeft in samenwerking

met de betrokken medewerkers van
het ministerie de dagen gepland en
alle zaken geregeld. Natuurlijk werd
de inwendige mens goed verzorgd.
Deze 2 dagen over de Nederlandse
en Duitse wateren, waren doelmatig
uitgevoerd.

Partypeople
In ieder nummer
presenteren wij één
van onze medewerkers. In deze
uitgave beginnen
wij bij degene die
u als eerste aan de
telefoon krijgt en u
voorziet van de 1elijns informatie.
Mijn naam is
Celeste Bekkers.
Receptioniste en
directie- assistente
bij ’t Vosje & van der Linde Catering
en Organisatie.
Na het behalen van het Mavo
diploma heb ik nog diverse gespecialiseerde opleidingen gevolgd,
waaronder die van
secretaresse. Voor mijn hobby heb
ik nog een cursus visagiste gevolgd.
Mede door deze opleidingen weet

ik hoe belangrijk zaken
als verzorging, correcte uitvoering,
accuratesse e.d. zijn.
Deze opleidingen helpen mij om u zo goed
mogelijk te informeren
over zaken betreffende uw evenement
of bestelling.
Dus als u voortaan
belt met Partyservice
Nederland en ‘t Vosje
& van der Linde dan
weet u wie u aan de
telefoon krijgt.
Vervolgens zal ik u doorverbinden
met uw accountmanager of help ik
u met uw vragen.
Ik wacht op uw telefoontje!
Met vriendelijke groet,
Celeste Bekkers
Directie-assistente / Receptioniste

Wethouder en directie Ballast Nedam gaan
abseilend van de Vondeltoren te Ridderkerk.
In Ridderkerk is Ballast Nedam
het Vondelparck geheel aan
het vernieuwen. De voortvarende ontwikkeling van
het Vondelparck kon worden
aangepakt, nadat het besluit
was genomen de verouderde
bestaande woningen op deze
locatie te slopen. In opdracht
van Woonvisie en Ballast
Nedam Bouw werd een
ontwerpplan gemaakt dat
voorziet in een grote variëteit aan woningen geschikt
voor divers samengestelde
huishoudens. Zowel starters, singles, tweeverdieners,
gezinnen met opgroeiende kinderen als
senioren zullen hier in de nabije toekomst
de woning naar hun hart weten te vinden.
Voor de toekomstige bewoners was er
een open dag gepland. Met als markant
hoogtepunt het feestelijk inwijden van
het bereiken van het hoogste punt van de
Vondeltoren. “t Vosje & Van der Linde Catering was gevraagd om de organisatie van
een aparte stunt op zich te nemen en een
tentaccommodatie te plaatsen, waar de gasten ontvangen zouden worden met een kopje
koﬃe, een gebakje en later nog een drankje met
een heerlijk hapje.
Door de wethouder van Ridderkerk en de direc-

teur van Ballast Nedam Bouw
zou er een toespraak worden
gehouden, waarna beide abseilend de Vondeltoren af zouden
komen.
Deze spectaculaire actie was
grondig voorbereid en de
materialen waren uitvoerig
getest. Onder het geknal van
vuurwerk kwamen de abseilers
veilig naar beneden. Een enorme spectaculaire gebeurtenis.
Nadat de vuurwerkdampen
verdwenen waren,
kon iedereen weer
naar het tentpaviljoen, waar men
onder het genot
van een drankje en
een hapje met “de
toekomstige buren”
kon kennismaken
in een prettige en
ontspannen sfeer.

Grote allround congres- en partyaccommodatie in Oostvoorne
Net onder Rotterdam, aan
de rand van Maasvlakte en
Europoort, vinden we een schitterende locatie. Een waardige ‘t
Vosje & van der Linde locatie!
Het Oldtimermuseum De Rijke
telt maar liefst meer dan 200
oldtimers, stuk voor stuk zeer
waardevolle exemplaren die
door de heer De Rijke over
een periode van 40 jaar zijn
verzameld en gerestaureerd.
Zo dateert de oudste auto van
1904. Ook de geschiedenis van
de Ford is te zien. Alle modellen, in 100 jaar uitgebracht, zijn
in het museum in miniatuur te
bewonderen. In totaal zijn het
er 800 stuks.
De diversiteit aan zalen is
enorm, 4 grote hallen en diverse kleinere “hoekjes”. Deze

locatie is geschikt voor groepen
van 100 tot 1500 gasten.
Het Oldtimer Museum is zeker
de moeite waard als dé locatie
voor uw receptie, trouwerij,
personeelsfeest etc. Door de
vele variaties van de diverse

zalen en de uitgebreide culinaire mogelijkheden is voor elk
budget wel een ‘feest op maat’
te organiseren. Maar ook onze
standaard arrangementen zijn
hier zeer goed in te passen.
U kunt een keuze maken uit
onze gevarieerde en smaak-

volle buﬀetten, koﬃetafels,
brunches etc. Daarnaast bieden
wij een ruime keuze uit amusement en entertainment om uw
feest alle luister bij te zetten die
het verdient.
De intieme romantische sfeer
van onze musea, evenals de
schitterende entourage van
de historische collecties geven
een extra dimensie aan bijvoorbeeld uw bruiloft.
Of het nu om een koﬃetafel,
receptie of feestavond gaat, U
kunt er van verzekerd zijn dat
ons er alles aan gelegen is om
van uw bedrijfsfeest iets speciaals te maken. Voor bruiloften
wordt het bruidspaar tevens in
de gelegenheid gesteld om een
bruidsreportage te maken met
de unieke voertuigen als decor.

Catering en…………partyschip De Ameland!

’t Vosje & van der Linde is huiscateraar bij
diverse partyschepen. In dit nummer belichten wij mps. ‘De Ameland’.
Een schitterend party- en presentatieschip.
Ingericht als Grand Cafe, uniek door zijn binnenhoogte van 5 meter. In september 2004
is de ‘Ameland’ weer in de vaart gekomen.
’t Vosje & van der Linde heeft sedert die tijd
reeds duizenden gasten voorzien van de
meest heerlijke gerechten. Van een mooie
en smaakvolle lepel amuse tot een trendy
Walking diner’.

Chef kok Eric van der Mast is uitermate te
spreken over de ‘Ameland’. “Een schip met
zoveel mogelijkheden, iedere keer kan ik
mijn creaties weer een schitterende invulling geven. Met een haringparty brengen
we een Oud-Hollandse Viskar aan boord, bij
welk ander schip kan dit?
“Maar ook een Over Sea Grill stand is op de
Ameland geen probleem. Heerlijke verse
zalmmoten grillen, kalkoen tournedos á lá
minuut bereiden. Schitterend! En zeker de
gasten, die vinden dit prachtig. De geuren van vers gebakken gerechten hangen
subtiel door het schip. Als ik dan de gasten
zie genieten. Dan heb ik weer eer van mijn
werk, dan weet ik waarom ik voor het koksvak heb gekozen.
Cateren op een schip is wel wat anders
dan op locatie. Logistiek gezien is het veel
lastiger. En stel je voor dat je zonder zout zit.
Je kan niet even wat bijhalen, je zit tenslotte
midden op het water.
Als kok kijk ik ook naar de presentatie.

Iedereen kent het wel, de buﬀetten die “uit
de vloer” omhoog komen. Er is echter 1 nadeel aan, bij het volgende feest gebeurt het
weer, en het feest daarna ook weer.
Nee, geef mij dan maar ‘De Ameland’. Ik kan
hier iedere keer weer wat anders doen, passend bij het feest of thema”.

Of het nu een receptie is of een ontvangst
met hoge gasten, iedereen waardeert
hier weer de basisbeginselen van het
leven……..eten, drinken, relaxen en als
dan het weer nog meewerkt. Oh, dan heb
ik weer een prachtige dag gehad op een
fantastich schip”.

Een verrassende bijkomstigheid is, dat we
dus overal komen, in Zaandam, Muiden,
Rotterdam, Nijmegen en zelfs Brussel.
Overal hebben de gasten mogen genieten
van onze gerechten. Wij bereiden de gerechten dan aan boord, of in onze productie
keuken te Oude Tonge, waarna we met onze
koelwagen naar de boot toe rijden. En altijd
vers, ambachtelijk bereid, dat proef je echt.

Ameland Ahoy!

Het leuke op de Ameland is, alles gaat in
een gemoedelijke sfeer, strak georganiseerd, maar ontspannen en echt goed uitgevoerd. Echt iedereen, gast en bediening
voelt zich hier thuis.

Eric van der Mast

