Business Borrel
Vrijdag 27 april a.s. van 17.30 - 19.30 uur
Uw gastbedrijf: Café de Goede Stek
Locatie: Café de Goede Stek
Dorpsstraat 24, Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer e.o.

NIEUWSFLITS
8e jaargang nr. 60 | Editie april 2007

Goede Stek voor Jaap en Marjon Goede
door: Tiny Kuiper
Je hebt het niet meteen door dat je in een
vernieuwde ‘Goede Stek’ bent beland, zo
authentiek heeft het restauratie-bouwbedrijf Leering uit Heerhugowaard de
verbouwing van het door Jaap en Marjon
Goede gerunde café aan de Dorpsstraat
24 onder handen genomen.
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Toch heeft ‘de Goede Stek’ er 20m2 vloeroppervlak bij gekregen waardoor er zo’n honderd
personen in het café ontvangen kunnen worden. De oude bedrijfsvergunning stond 60 gasten toe. De verbouwing van het 16 jaar oude
café is in turbovaart gerealiseerd. Op zondag
4 maart hielpen een zestal klanten met het inpakken van het glaswerk, de schilderijen en andere spullen en op 17 maart konden we onze
nieuwe stek weer in gebruik nemen. Het in stijl
verbouwde pand met een interieur dat de sfeer
van de oude stek doet herleven, trekt ook aardig wat nieuwe klanten aan.
Bruin café
De oude klanten voelen zich hier nog altijd
thuis en zijn weg van de nieuwe bar, die door
een goede vriend ‘dikke Ton’ prachtig in een
palissander kleur is gezet. De doorgetrokken
lambrisering en houten vloer, die antiek lijkt
door de afdrukken van de naaldhakjes, de Jugendstilachtige lampen boven de bar zorgen
voor het bruine café imago.
Jaap Goede vertelt met trots over zijn compleet
nieuwe cafe, dat de uitstraling heeft behouden
van een gezellig authentiek bruin café met
grand-caféallure. We hebben nieuwe hangtoi-

letten, nieuwe ramen met veiligheidsglas, die
voor de inkijk met glas in lood zijn bekleed. In
de deur van het voorportaal is een echte patrijspoort geplaatst en de sponningen van de buitendeur hebben een licht gotische bewerking
ondergaan. Jaap en Marjon zijn content met
hun wat nostalgische maar zeker praktische
Goede Stek. Het is hier goed toeven weten
zij, een goede stek om na het werk even een
afzakkertje te halen of gewoon wat te kletsen
zoals in vele dorpscafé’s gebruikelijk is.
Verbouwing
Omdat de Goede’s het pand waarin de Goede
Stek al zestien jaar gerund wordt konden kopen, werd tot de verbouwing besloten. Naast
de verbouwing van het café hebben we ook
plannen om een terras van 10 bij 10 meter te
realiseren aan de Breek. We hebben 550m2
grond achter de Goede Stek en het lijkt ons
leuk om net zoals Jachthaven Robinson in het
verleden had, een horecagelegenheid met terras aan het water te realiseren. We hebben echter de pech dat uitgerekend Japie Hartog onze
buurman en voormalig eigenaar van diezelfde
Robinson nu bezwaar maakt tegen onze plannen vanwege verwachte geluidsoverlast. We

hebben al een bouwstop opgelegd gekregen
maar die is inmiddels opgeheven en andere
bezwaren zijn ook ongegrond verklaard. We
hopen in de toekomst toch op een terras aan
het water en nul op het rekest voor de door de
buurman ingehuurde Moszkowiczen.
What’s in the name?
De naam voor ons cafe ‘de Goede Stek’ is ooit
bedacht door Jan Velthuis mijn schoonvader.
Ons pand werd ooit gebouwd in opdracht van
ene Goede waarschijnlijk een oud-familielid van
ons. Zelf stam ik af van de Goede’s van huize
Waterland. Mijn grootvader woonde in Huize
Waterland. Omdat wij als Goede’s na ruim een
eeuw terugkeerden naar deze goede stek was
de naam voor ons bedrijf ‘Café de Goede Stek’
snel gevonden. Het café voelt als een goede
stek. Marjon en ik werken er met plezier in.
Marjon springt nu af en toe in als het druk is.
In het verleden werkte ze frequenter mee maar
aangezien ze een baan heeft bij de gemeente
Landsmeer bij de afdeling burgerservice komt
dat er niet meer van. Maandag is het café gesloten en donderdagavond is Jaaps’ vrije avond.

Zijn schoonzusje Yvonne neemt dan de honneurs waar en dat doet ze al zo’n 13 jaar. Het
leven van een caféhouder is best druk. Vaak
moet ik met vier uur slaap genoegen nemen
want het is niet alleen gastheer zijn maar er blijven ook klussen van inkoop, administratie en
schoonmaken over. Dat ons nieuwe cafe ook
andere personen dan cafe gasten trekt, bleek
recent. Een ongenode gast kwam in de nacht
van vrijdag op zaterdag onze gokkasten legen.
Zestien jaar zijn we inbraakvrij gebleven en nu
was het ineens raak.

het sterrenrestaurant dat jammer genoeg in
vlammen opging. Ik heb de middelbare hotelschool gevolgd en werkte als cateringmanager
in het Wibauthuis en het Amsterdamse stadhuis. Voordat ik de Goede Stek opstartte was ik
regiomanager van een cateringbedrijf.
Wat de toekomst betreft hopen we onze droom
van een heuse uitspanning aan de Breek op
korte termijn toch te realiseren, want zeg nou
eens eerlijk, waar vind je een betere stek dan
hier aan de Breek?

Klaverjassen en dart
In de Goede Stek wordt sinds de verbouwing
enthousiast geklaverjast. “We hebben ook
drie dartteams in de competitie, die dankzij de
verbouwing een eigen plek in het cafe hebben
gekregen”, vertelt Jaap. Ons cafe biedt nu ook
de mogelijkheid voor bedrijfsfeestjes en borrels
voor 100 man.
Caféhouder Jaap Goede kwam al jong met de
horecawereld in aanraking. “Op m’n vijftiende
werkte ik al in de Deijsselhof van John de Boer,
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Algemene ledenvergadering
Woensdag 28 maart jl. was de Algemene Ledenvergadering. De opkomst was matig. (Zo succesvol als
de businessborrels zijn, zo moeilijk is het om de leden
te interesseren voor de ledenvergadering.) Volgend
jaar zullen we proberen met een nog interessanter
programma te komen om toch een gevulde zaal te
realiseren. In hoofdlijnen de belangrijkste punten
van de vergadering: De toetreding van Evert Goldebeld als algemeen bestuurslid en Jordi Bakker als
secretaris/vice-voorzitter zijn tijdens de vergadering
geformaliseerd. Het ligt in de bedoelingen van het
bestuur om volgend jaar Jordi als opvolger van Nico
Perdaan tot voorzitter te benoemen. Evert volgde al
eerder in het jaar Ernst Koperdraat op en Jordi neemt
de plaats in het bestuur over van Dirk Goede. Op
deze plek willen wij nog maar een keer Ernst en Dirk
bedanken voor hun inspanningen in het bestuur.
Het jaar 2006 is afgesloten met een batig saldo van
€ 5.242. Deze is vooral te danken aan een meevaller
in de financiële afspraken met MKB Randstad-Noord

en een (voorlopig) batig saldo van de benefietavond.
Na de pauze was er een drietal sprekers met onderwerpen rondom het thema “arbeid”. Allereerst
Mario van Mierlo van MKB Nederland. Hij hield een
warm pleidooi over het beter afstemmen van scholing op de arbeidsmarkt en terugdringing van de ontslagbescherming van werknemers. Zijn betoog werd
nog aangevuld door Kees Verhoeven van MKB Randstad-Noord. Olivier van Buren, bijgestaan door collega Martin van Loenen, gaf namens Stichting Instap
een toelichting bij hun inspanningen die ertoe moeten leiden dat mensen met een arbeidshandicap aan
een passende baan geholpen worden. De aanwezige
leden reageerden duidelijk enthousiast over de mogelijkheden die Stichting Instap biedt. Eric Joosse van
Stichting Poortwachter sloot de avond af. Zijn betoog
handelde over arbeidsre-integratie van langdurig zieken c.q. arbeidsongeschikten. De inspanningen van
zowel Stichting Stap als van Stichting Poortwachter
werpen duidelijk hun vruchten af. De resultaten die
het CWI op dit terrein boekt, staan hier tegenover in
schril contrast. Na afloop van de vergadering werd er
nog gezellig nageborreld.

komen vrij te vallen. Hierover bent u in een afzonderlijk schrijven al geïnformeerd. Wellicht ten overvloede merken wij op dat, mocht er vóór het einde
van deze maand geen aanmelding komen, de borrel
in mei komt te vervallen. Wilt u zich aanmelden? Bel
of mail dan even met ons secretariaat: 020 482 45 55
of daphneschaap@jan.ac.
Gemeenteoverleg
Over de uitkomsten van het laatste gemeenteoverleg
hebben we u al geïnformeerd in de vorige Nieuwsflits. Het eerstvolgend overleg staat op dinsdag 13
juni gepland. Heeft u input, geeft u het dan tijdig
aan ons door.

Businessborrels
Hierboven memoreerden we al aan het succes van
de businessborrels van de BVL. We zijn inmiddels volgeboekt tot en met maart 2008. Echter, door een afzegging van de gastheer, is de businessborrel van mei
De gastsprekers en hun secondanten van de algemene ledenvergadering (v.l.n.r.):
Mario van Mierlo, OLivier van Buren, Kees Verhoeven, Eric Joosse en Martin van Loenen
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