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Burgemeester Postweg 5
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Ubon Afhaal Thai is José Bloms
grote hobby, ‘TOV’ is moederliefde
Alweer tien jaar runt José Blom haar Afhaal
Thai Ubon in Landsmeer aan de Dorpsstraat
62 A. Genoeg reden voor een feestje en
het aanbieden van de businessborrel vindt
de energieke onderneemster. De borrel
wordt niet in haar eigen zaak gegeven maar
bij haar dochter Robin de Boer en haar
compagnon Kim Kelder in CuliCafé TOV,
dat is gevestigd in het Schrijvershuis aan de
Burgemeester Postweg. Tussen de middag

Ervaren onderneemster
“Ik heb natuurlijk een pak aan ervaring omdat ik,
voordat ik mijn Afhaal Thai Ubon opzette, werkte in de
broodbanketzaak annex lunchroom van mijn ouders.
Bakkerij Blom aan de Nieuwendijk 117-119 in Amsterdam was een begrip en is dat nog steeds, nu onder de
naam ‘Grand Café Blom’ waar mijn broer Dirk nog altijd
de scepter zwaait.
Als ik de lunches heb gehad bij TOV ga ik in één run door
naar mijn eigen zaak in de Dorpsstraat, die van 16.00
uur tot 21.00 uur geopend is. Het werken in mijn eigen
zaak voelt voor mij als het beoefenen van een hobby.

is José regelmatig te vinden in de hippe
‘lunchroom’ van Robin en Kim. “Ik spring
dan in tijdens lunchtijd want dan kan het
behoorlijk druk zijn. Dat is mijn moederliefde
hè”, legt ze lachend uit.
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Hobbygevoel
Bij TOV, de echte horeca, is het hard werken, serveren,
opruimen, afwassen, glimlachjes weggeven. Bij mij is
het meer het hobbygevoel. Ik kan volstaan met een
a.u.b, eet u smakelijk, het overhandigen van de tasjes
met heerlijke gerechten en het afrekenen en dat zo’n vijf
uurtjes per dag.
Op zaterdag zijn we gesloten. Ik heb een prachtig team
van Thaise kokkinnen en een aantal jonge Hollandse
parttimers, vertelt José. Het voelt inmiddels als familie
omdat we elkaar zo goed kennen en waarderen.
Wassana is al vanaf het begin bij mij in dienst en Nuan

door: Tiny Kuiper

en Loi draaien ook al een hele tijd mee. Een van mijn
kokkinnen is jammer genoeg met de VUT gegaan en
Phim hebben we op 39-jarige leeftijd aan een ziekte
verloren. Ze is terug naar Thailand gegaan en daar overleden. Ik heb nooit afscheid van haar kunnen nemen
en dat voelt heel naar. Volgens mijn kokkinnen is Phim
echter toch nog aanwezig.
Nagedachtenis Phim
Soms spookt ze rond in de zaak, dan gaat de radio plotseling aan, begint de kraan spontaan te stromen en gebeuren er aparte dingen. Op Phims’ geboortedag de 26e
mei liet ze overduidelijk merken dat ze er was.
Ons 10-jarig bestaan hebben we ook ter nagedachtenis
aan Phim gevierd met een bezoek aan de Thaise tempel
aan de Kadoelenweg en een high tea bij CuliCafé TOV.
‘TOV’ is door de monniken bij de opening van de zaak
ingewijd. De monniken brachten ter gelegenheid van de
inwijding een echte Boeddha mee die dagelijks water en
spijzen krijgt voorgezet. De Boeddha in mijn zaak wordt
ook volgens Thaise traditie geëerd door de kokkinnen.
Thaise cultuur
De afgelopen 10 jaar heb ik veel over de Thaise cultuur
geleerd van mijn kokkinnen. Zij maken zich niet zo druk
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om allerlei dingen. Als er bijvoorbeeld iets kapot valt,
roepen ze in koor “Het wordt vandaag een goede dag”.
Als er onverwachts een ingrediënt ontbreekt vinden ze
dat geen probleem. ”Morgen weer een dag”, is het dan.
Ik spreek inmiddels ook wat Thais wat wel zo handig
is als ik bij grote drukte bestellingen moet doorgeven.
Wassana, Loi en Nuan mogen zelf bepalen hoe het
weekmenu er uit komt te zien en het koken laat ik helemaal aan hen over. Ik houd wel zelf de regie over de
inkoop van de producten en sta achter de kassa. Enkele
jaren geleden heb ik zelf - met Changmai als reisdoel Thailand bezocht, een hele ervaring, die ik graag nog
worden. Bij ons kan bijna alles. Er is al een weekmenu

en lekker varen in het Ilperveld met onze kleine platbo-

voor 13.00 Euro bestaande uit een pittige roerbak van

dem. Ik volg ook de wedstrijden van mijn man als wed-

Het idee om een afhaal Thai te beginnen, is eigenlijk

gefrituurde in blokjes gesneden speklap met spitskool,

strijd catamaranzeiler. Ik zeil niet mee met wedstrijden.

ontstaan doordat ik een Thais schoonzusje Atcharya

basilicum, paksoi, taugé, broccoli, paprika en rode peper

Ik ben geen type dat op commando aan de touwtjes

hed, dat mij inwijdde in de geheimen van de Thaise keu-

in oestersaus. Onze klanten komen niet alleen uit Land-

gaat trekken. Ik houd de touwtjes graag zelf in handen,

ken. Samen met haar ben ik Ubon begonnen. Ubon is de

smeer. We hebben inmiddels een goede naam op Ter-

zeker wat betreft het runnen van mijn Afhaal Thai Ubon.

naam van het geboortedorp van mijn schoonzusje.

schelling, Texel, in Brabant, Zwolle, Medemblik en noem

Ieder z´n ding vind ik. Onze zoon maakt zich verdienste-

maar op. Het feit dat we hier al 10 jaar zitten, heeft

lijk in de bouw, een heel andere tak van sport. Kim en

Ubon dé specialist van Thais eten in Landsmeer

alles te maken met het feit dat we kwaliteit leveren. Het

Robin zijn blij met hun TOV en ik ben blij met mijn Ubon,

Wij beschouwen onze Afhaal Thai Ubon als de specialist

feit dat mijn kokkinnen en de anderen zo lang bij ons

dé Thai van Landsmeer.”

van Thais eten in Landsmeer en omstreken. We bereiden

werken, heeft zeker te maken met liefde voor de zaak en

originele Thaise gerechten met ingrediënten rechtstreeks

met wie goed doet, goed ontmoet.

wel een keer zou willen opdoen.

Via de website www.ubon.nl wordt de ruime keuze van
de menukaart zichtbaar.

uit Thailand. Er wordt in een open keuken gewerkt. À la
minute kan er worden beslist of het gerecht mild, pit-

Met TOV en Ubon zijn mijn dagen goed gevuld, toch

tig met of zonder champignons, ananas bereid moet

blijft er nog tijd voor het lezen van een goed boek over

VAN DE BESTUURSTAFEL
Herinrichting dorpscentrum

Business Borrel februari 2010

Zoals bekend is de herinrichting in volle gang. Hoewel er

Beleid omtrent sponsoring

Het bestuur is voornemens om de business borrel van

uiteraard overlast is worden door de gemeente diverse

De doelstelling van de BVL is het behartigen van de be-

februari 2010 in het teken te stellen van de gemeente-

maatregelen getroffen om de doorstroming op peil te

langen van haar leden en bij te dragen tot een goed

raadverkiezingen 2010. Hier komen wij op korte termijn

houden. Door inzet van verkeersregelaars, het verplaat-

ondernemersklimaat in Landsmeer. Hiertoe behoort niet

terug. Ons doel is overigens om u te informeren van wat

sen van de laad- en losplaats naar het ICL terrein en het

het doneren van gelden aan goede doelen (hoezeer wij

de verschillende politieke partijen te bieden hebben voor

ervoor zorgen dat de Dorpsstraat begaanbaar is voor en

ook een warm hart toedragen aan deze goede doelen),

de ondernemers in Landsmeer.

na werktijd wordt de overlast tot een minimum beperkt.

initiatieven etc. in het algemeen. Wat de BVL betreft is

Tevens kunnen wij melden dat de werkzaamheden con-

dit een zaak van de bedrijven zelf. Met een bepaalde

Nieuwjaarsborrel 2010

form planning verlopen. Wij zijn dan ook van mening

regelmaat worden wij desondanks met dergelijke ver-

Hoewel het nog heel ver lijkt duurt het nog maar 2,5

dat de gemeente hiervoor onze complimenten verdient.

zoeken tot steun benaderd. Om u teleurstellingen te

maand voordat we in 2010 zitten. Wij hebben dan ook

besparen vragen wij u vriendelijk dergelijke verzoeken

de Nieuwjaarsborrel gepland op vrijdag 8 januari 2010.

Mocht u echter vragen c.q. opmerkingen hebben over

niet bij ons neer te leggen. Wel zijn wij bereid om een

Zet het alvast in uw agenda. Nadere gegevens volgen,

de herinrichting dan kunt u dat bij ons melden. Otto van

lokaal initiatief op onze website en in onze nieuwsflits

maar wij kunnen u verzekeren dat het anders wordt dan

Haarlem, bestuurslid van de BVL, zit namelijk in de klank-

te vermelden.

anders!

de gemeente. Hij kan dan ook uw vragen c.q. opmerkin-

Business Borrels 2010

Algemene Ledenvergadering 2010

gen in deze klankbordgroep naar voren brengen.

Tot op heden hebben wij geen aanmelding gekregen

De ALV zal gehouden worden op 26 maart 2010. De

voor de business borrels 2010. Dit vinden wij uiteraard

ALV zal gehouden worden aan het einde van de mid-

Nieuwe website

spijtig en zijn ook van mening dat bedrijven hierdoor

dag, waarna het bestuur van de BVL haar leden een

Harold van Leeuwen, bestuurslid van de BVL, is druk

een kans missen om zichzelf eens in de spotlights te

koud/warm buffet aanbiedt en waarna vervolgens ook

doende met het vernieuwen van onze website. Vanaf

zetten. Indien u overigens wel wil organiseren maar de

de Business Borrel wordt gehouden, eveneens georga-

30 oktober 2009 zal deze website beschikbaar zijn. Wij

rompslomp te groot vindt dan kunnen wij u uiteraard

niseerd door het bestuur.

streven ernaar deze site meer interactief te laten zijn en

helpen bij de organisatie. Om de financiële impact ook

zien deze site als belangrijk communicatiemiddel met

beperkt te houden is het ook mogelijk om samen met

onze leden.

andere bedrijven een business borrel te organiseren.

bordgroep herinrichting dorpscentrum met onder andere
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