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Purmerend

Tien jaar nadat ze de trotse eigenaren werden van De Bonte Koe 
bruisen Huub en Linda Arents nog steeds van de plannen. Deze 
actieve ondernemers blijven bezig hun café te verbeteren.

Al een paar jaar bevindt De Bonte Koe zich in de Top 3 van 
deze lijst. Dit jaar werd weer een plekje gewonnen. Huub en 
Linda Arents blijven continu werken aan een verdere verbe-
tering van hun biercafé. Zo kreeg de kaart met borrelhapjes 
gezelschap van een heuse lunchkaart. Het is Linda die zich er-
voor mag uitleven in de keuken, en getuige haar enthousiaste 
reacties op Facebook doet ze dat met veel plezier. Aan één 
ding waagt ze zich niet. De appeltaart. Die wordt nog steeds 
een paar keer week vers gemaakt door de moeder van Huub. 
83 is ze inmiddels. Tijdens de internationale markt, dit voorjaar, 
moest ze zelfs drie dagen lang om vier uur ‘s ochtends op staan 
om er voldoende te bakken. Ze deed het met plezier.

Trots
Beide eigenaren zijn vaak in hun plaatje van een café te vinden. 
Alles blinkt en is goed onderhouden. Ook de toiletten. Tijdens 
één van de bezoeken is de directie net een weekje weg. Maar 
de zaak is in goede handen achtergebleven, constateert het 
jurylid. ‘Deze vriendin heeft duidelijk veel horecaervaring. Ze 
vertelt trots over het café alsof het van haar is. Het jurylid geniet 
als wordt verteld dat het haar hoop is dat het café nog eens 
bovenaan de Café Top 100 gaat prijken. En dat er in het kader 
hiervan ieder moment mysteryguest langs kunnen komen. Ze 
moest eens weten!’

Behalve tijdens het jubileumfeest was het dit jaar wel vaker 
druk voor de deur van De Bonte Koe. Zo werd er met succes 
een eigen Oktoberfest georganiseerd, bijna direct gevolgd 
door het Bokbierfeest dat in de regio al jarenlang de nodige 
faam geniet. Het past bij het ‘bierige’ karakter van de zaak, dat 
al jarenlang is aangesloten bij de ABT. Je zou bijna vergeten dat 
het behalve voor de deur ook binnen prima toeven is. Naast 
bier is er ook veel keuze op wijn- en whiskygebied en ook de 
koffie is uitstkend. De gasten die we zien zitten hebben het 
duidelijk goed naar de zin en genieten van het cafémoment. 
Wie niet direct kan kiezen bladert in de omvangrijke bierkaart 
die dit jaar ook al werd vernieuwd.
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