
De Kiem transformeert in mini-markthal vol kraampjes
 
Een happie prikken voor het goede doel
 

Frank Klootwijk van De Buren Eten en
Drinken (rechts) en Ronald van Gaalen
van De Kiem zetten zich ook dit jaar
weer in voor Happie Prikken.
ARCHIEFFOTO

'S-GRAVENZANDE
Een mini-markthal noemt
organisator Jacco Besuijen het
evenement 'Happie Prikken' dat
zaterdag plaatsheeft in De Kiem.
Slenteren langs eetkraampjes; voor
het lekkere en het goede doel.

RIEN VAN DE ANKER

Het is zaterdag de derde keer dat
het 's-Gravenzandse eetfestijn
Happie Prikken wordt gehouden.
"Al vijftig jaar houden we in De
Kiem in oktober een succesvolle
bazaar, maar enkele jaren terug
wilden we in het voorjaar voor het
goede doel en de kerk iets geheel
anders organiseren. Zo is Happie
Prikken ontstaan'', vertelt voorzitter
Jacco Besuijen van de 's-
Gravenzandse bazaarcommissie
De Kiem.

De opzet is simpel: in de grote zaal
komen marktkraampjes waar
bezoekers langs kunnen lopen om
lekkere hapjes 'op te scheppen'.
Centraal staan er zitjes en
statafels. "Het is een soort running
dinner. Als je bordje leeg is, ga je
weer wat lekkers halen."

Kraampjes

In de kraampjes staan de sponsors,
waaronder vooral veel lokale
restaurants en cateraars. Het
culinaire aanbod is daardoor heel
divers, variërend van sushi tot

roastbeef en van bijzonder ijs tot
'gewone' patat. Tijdens het
borreluur aan het begin zijn er
amuses.

Die sponsors zijn De Kiem, De
Buren Eten & Drinken, caterij De
Pastorie, paviljoen Hé Pannenkoek,
Bar Plein 1959, Jasutin Asian
Cuisine, partyservice Poleij,
cafetaria Oranjehoek, ijssalon Il
Bianco, rokerij Hoeks & Heerlijk,
Justin restaurant, bakkerij Paul
Schalke, poelier Van der Ende en
restaurant Mijn Torpedoloods.

Tijdens het 'happen' is er ook
amusement. Zo demonstreert
goochelaar Jerry zijn 'geheimen' en
treedt het muzikale duo Joyce en
Barry op. De avond wordt afgerond
met een optreden van Rob & Carlo.

Tussen culinair en cultuur zijn er
ook nog een veiling en een
ouderwetse tombola. Hoofdprijzen
zijn onder meer een boottocht door
het Westland en Rob & Carlo die bij
de prijswinnaar thuis een feestje
komen opluisteren.

Opbrengst

De opbrengst van Happie Prikken
gaat voor de helft naar de kerk. De
andere helft gaat naar een goed
doel dat ieder jaar weer anders is.
Na Kinderhulp Wit-Rusland en de
stichting Avavieren is het dit jaar
Hoop voor Albanië, met name de
Michagroep die geregeld naar dat
land gaat om hulp te bieden en
(bouw)activiteiten uit te voeren.

Happie Prikken begint om 17.00
uur in De Kiem aan de Kon.
Julianaweg 91 in 's-Gravenzande.
Een kaartje kost 27,50 euro
(exclusief consumpties) en
aanmelden kan via de website:
bazardekiem.nl/ happie-prikken
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