AMERSFOORT

vrijdag 5 augustus 2016

5

AC

Pensions
dieren
zitten
overvol
Dierenpensions in de regio
Amersfoort zitten overvol. De
zomer zorgt voor een toestroom aan huisdieren, terwijl
hun baasjes op vakantie zijn.
Johan Hardeman
Amersfoort

Wie nu nog een plek wil boeken
voor zijn huisdier is te laat, zegt
eigenaar Wilma Beukers van
Dierenpension Beukers in
Baarn. Er huizen momenteel 140
honden, 70 katten en 25 knaagdieren in het pension. Het is aanpoten geblazen voor de pensionhouder. ,,Het is in de zomervakantie altijd topdrukte. Mensen
boeken nu al voor de zomervakantie van volgend jaar. Pas na 20
augustus wordt het iets rustiger
en komt er ruimte vrij.’’

Boombinders

In Dierentehuis ’t Hart in Soest
is het pension vol. Er is alleen
nog plek voor dieren in het asiel.
Dit jaar worden er opvallend
weinig dieren achtergelaten.
,,We hebben nog geen boombinders gehad’’, zegt medewerker
Jeannette Reddering. Wel zijn er
enkele jonge katten binnengebracht. ,,Mensen vinden het in
het voorjaar leuk om een nestje
kittens te hebben, maar als ze
groot worden, leggen ze die te
vondeling. We hebben sinds het
voorjaar 25 kittens binnengekregen, waarvan we er nu nog 9
hebben.’’
In Kattenhotel De Vuursche in
Lage Vuursche zitten momenteel 60 katten. Dat is het maximaal aantal viervoetige gasten
waar plaats voor is. Meer past
echt niet, zegt eigenaar Marlies
Koop-Schep. ,,Wie het eerst
komt, het eerst maalt.’’

Toch nieuwe
regeling voor
huis starters
NIJKERK Er komt toch

een nieuwe startersregeling binnen de gemeente
Nijkerk. Het gaat om woningen die maximaal
200.00 euro kosten. Kopers
kunnen hiervoor maximaal 25.000 euro lenen bij
de gemeente. De lening
wordt alleen verstrekt aan
huishoudens met een
bruto-inkomen van hoogstens 38.500 euro.
Als de gemeenteraad na de
zomer instemt met dit
voorstel, is er voorlopig
geld beschikbaar voor elf
nieuwe startersleningen.
Met het voorstel wordt tegemoetgekomen aan de
wensen van de Woningstichting Nijkerk (WSN),
de Alliantie en de HuurdersOrganisatie Nijkerk.

‘Ik wil een nostalgisch bistro-gevoel uitstralen’

Eetcafé De Zaak in nieuw
jasje gestoken, nu als bistro
,,De Zaak is terug",
klinkt het verrast rond
het horecapandje aan
de Arnhemseweg. Het
eetcafé, net buiten de
Stadsring, gaat als
bistro verder onder
leiding van kersverse
eigenaar Arno Raus
(48).
Lotte van Erp
Amersfoort

De geboren en getogen Gorinchemmer heeft het er druk mee.
De officiële opening was dinsdag,
maar officieus ontvangt Raus al
een paar dagen gasten. ,,Nog niet
officieel geopend zijn en toch al
tafels bezet hebben. Dat is beter
dan verwacht."
Bij binnenkomst wordt de insteek van de nieuwe eigenaar duidelijk. Donker meubilair in combinatie met witte bekleding geven
de bistro een moderne en toch
knusse uitstraling. Raus noemt
zijn Zaak dan ook met een knipoog: ‘een veredeld eetcafé’. ,,Ik wil
het nostalgische bistrogevoel omhoog halen’’, legt hij uit. ,,Maar
dan in een nieuw jasje.’’
De nieuwe uitbater drukt nog
niet al te zwaar zijn stempel op de
locatie. ,,Er was niks mis met het
concept en de formule van Perfect
Times (de eetgelegenheid die tot
1 juli drie maanden in het pand zat
en waar Raus werkzaam was,
red.), het moet alleen iets anders
uitgevoerd worden.’’ En dat heeft
Raus dan ook gedaan. ,,De tierlantijntjes heb ik weggehaald, dat was
me te druk. De roze accenten heb
ik vervangen door paars, zowel in
de zaak zelf als in het logo. Aan de
muren komt het menu te hangen.’’
De gastheer heeft actief social
media ingezet, maar ook geflyerd
in de omliggende wijken om de
komst van de bistro aan te kondigen. ,,Omdat we net buiten de
Stadsring zitten, moeten we het
vooral hebben van de wijk eromheen.’’
De Zaak is een vertrouwde
naam voor de omwonenden. ,,Het
is duidelijk dat ze een goed gevoel
over hebben overgehouden aan
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Marc Schneider en Arno Raus (rechts) in De Zaak: ,,We zijn een winterkroeg.’’ FOTO SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM

bekenDe naam

Geen coﬀeeshop, twee keer De Zaak
Eetcafé De Zaak
was jarenlang een
bekende naam aan
de Arnhemseweg.
In 2003 zou coffeeshop De Schommel
van de Pothstraat in
Vathorst naar het
pand verhuizen.
De gemeente gaf
daarvoor geen toestemming, omdat de
middelbare school
Guido de Brès te
dichtbij staat.
Coffeeshops mogen

niet in woonbuurten,
in uitgaansgebieden
of binnen een straal
van 250 meter van
scholen zitten.
In 2004 maakten
echtpaar Bart en
Gitti Klokman een
eet- en drinkgelegenheid van de locatie: De Zaak. In 2010
en 2011 was er opnieuw sprake van
dat nummer 30 een
coffeeshop zou
huisvesten. Exploi-

het eerdere eetcafé De Zaak, een
begrip in deze straat. Mensen
moeten alleen wennen aan een
nieuw gezicht.’’

Gastheer

Raus is niet het enige gezicht van
De Zaak. Marc Scheider (22) gaat
het eetcafé op culinair gebied op
de kaart zetten. ,,Marc is leidinggevende in de keuken, ik ben de
gastheer. Met een klein team gaan
we het waarmaken. Klantvriende-

tanten A. Raissouni
en P. Entius kregen
achtereenvolgens
geen steun van de
gemeente.
In 2015 werd het
pand gekocht door
een exploitant die
het eetcafé vanaf
maart 2016 Perfect
Times noemde. Dat
duurde drie maanden. Sinds 1 juli 2016
exploiteert Raus het
etablissement als
bistro De Zaak.

lijkheid is het belangrijkst.’’
Om goed op te starten doopt
Raus de maand augustus tot feestmaand. ,,Proeverijen, lezingen,
filmavonden. We ontvangen ook
groepen, vooral bedrijven. Omdat
we geen terras hebben, is De Zaak
een winterkroeg. Activiteiten als
deze zijn dus een uitkomst voor
zomeravonden.’’
Raus kwam tijdens zijn studententijd als kok in de horeca terecht
en heeft het wereldje niet meer

verlaten. Na verschillende werkplekken opende hij in 2007 een eigen zaak in Leusden: tapasbar Parador. Hier was hij chef-kok.
,,Mensen kwamen voor mij. Als
Arno er niet was, draaiden zij om
en liepen ze naar buiten.’’ Voor
Marc, destijds al zijn collega in de
keuken, niet leuk. ,,Maar dat gebeurt.’’

Oud-collega

Door omstandigheden moest
Raus zijn tapasbar sluiten. Na een
wat moeilijkere periode kreeg hij
in november 2015 het nieuws dat
een oud-collega een pand aan de
Arnhemseweg 30 had gekocht.
,,Het was snel geregeld, in maart
2016 opende hij ‘Perfect Times’,
waar ik aan de slag kon. Helaas liep
het niet en in goed overleg nam ik
drie maanden later de zaak over.’’
De kop is eraf. De wijnglazen
staan klaar en de kaarsjes zijn aan.
,,We zijn vijf dagen in de week
open en we hebben deze maand
elke dag acties.’’ Raus verkoopt
naast klassieke gerechten als saté
en spareribs ook een daghap.
,,Maar we hebben ook wisselende
vegetarische gerechten en een verrassingsmenu’’, vertelt Raus. ,,Zo
blijft De Zaak, naast toegankelijk,
ook verrassen.’’

Rauw voor het eerst in Michelingids
AMERSFOORT Restaurant Rauw
op bedrijventerrein Isselt wordt
amper anderhalf jaar na de opening
opgenomen in de Michelingids
2017. Het bericht kwam voor eigenaar Maarten van der Heide als een
totale verrassing. ,,Ik dacht in eerste
instantie dat het om een grap ging.’’

De inspecteur is vooral gecharmeerd van de slagerij in het restaurant en de uitgebreide lunch- en
wijnkaart. Van der Heide had nooit
bedacht dat zijn restaurant in aanmerking zou komen voor een
plekje in de gids. ,,Er staan vooral
klassieke restaurants in die al jaren

open zijn. Rauw voldoet niet aan
dat beeld. ,,Wij zijn juist best wel
een hippe tent.’’
Voordat Rauw werd toegevoegd
aan de gids, hebben twee inspecteurs bij het restaurant gegeten. De
Michelingids komt in november
uit.

Z Maarten van der Heide: ,,Een
hippe tent.” FOTO DESIRÉE SCHIPPERS

