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I am in de mood for...  

Een andere partner van Stichting Kortebaan Draverij is Velota 
Zonwering & Terrasoverkappingen van de familie Van Bodegraven, 
samen met Mood4. En dat staat voor 
I am in de  mood for  ... barbecue in dit geval. Een vreemde 
combinatie is het niet; Velota verkoopt sinds jaar en dag bbq's. 
De slagerij van Remco Oudshoorn uit Nieuw-Vennep verzorgt 
het vlees, heet inmiddels Mood4 en mede-eigenaar is Sjors van 
Bodegraven. Bij Velota is een aparte hoek ingeruimd voor alles wat 
met bbq's te maken heeft en sinds kort kan men er ook terecht voor 
een mooi stuk vlees. 

"In eerste instantie had ik er best de pest in'; vertelt Caby van 
Bodegraven. "De Kortebaan draverij pal voor mijn deur! Ik kon 
de winkel sluiten. En dat op zaterdag. Nee, ik was er niet blij mee. 
Maar inmiddels hebben wij wel wat met het evenement. Het is leuk 
en een heleboel mensen beleven er veel plezier aan. Dan maar één 
keer niet op zaterdag open. Wij maken een terrasje voor de deur 
en gaan lekker gaan barbecueën. Dit jaar gaan we nog een stapje 
verder en verzorgen we de catering van de VIP-tent. De bezoekers 
van de Kortebaan kunnen nog steeds bij Velota terecht, daar maken 
we het ook gezellig samen met China  Fantasy  en Wijn op Wielen. 
Het wordt weer helemaal leuk' 
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De Broodjesshop: 
partner van het eerste uur 

Een evenement als de Kortebaan draverij kan haast niet bestaan 
zonder partners. De Broodjesshop is er daar één van. Zij leveren de 
brandstof voor de aggrégaten. "Wij zijn partner van het eerste uur'; 
vertelt Daan Kempe, eigenaar van De Broodjesshop. "De voorzitter, 
Bob de Leeuw, ken ik al sinds mijn jeugd. Ik heb samen met zijn 
zoon gevoetbald en het contact is altijd gebleven. De Broodjesshop 
levert niet zelf de brandstof, wij kopen het in. Ik ben blij dat wij op 
deze manier de Stichting Kortebaan draverij kunnen ontzorgen. Het 
is een mooi evenement" 

Daan is de derde generatie van het familiebedrijf dat zich bezighoudt 
met brandstof. 
"Ik heb nooit de druk gehad dat ik de zaak in moest , vertelt Daan, 
"maar het is wel een familiebedrijf en hoe voegje daar iets in toe van 
jezelf? Dat is gelukt met De Broodjesshop." En er is goed nieuws: 
"Inmiddels hebben we groen licht gekregen voor het verplaatsen 
van het tankstation. De procedure heeft 13 jaar geduurd, maar nu 
gaat het echt gebeuren. De weg is vrij voor een nieuw tankstation op 
de kruising van de Nieuwe Bennebroekerweg en de Spoorlaan. De 
volgende stap is uitbreiding van De Broodjesshop, maar daarover 
later in het jaar meer." 
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