
Hollands Glorie p. 65

� restaurant

Linkerpagina: het nieuwe interieur met een knipoog 
naar tante Kee; gerecht van kreeft met couscous en 

Hollandse asperges. Deze pagina: de trotse eigenaren, 
Kim Edwards en Raymond Reeb.  >

haar huisje voeren vonden het zo lekker 
ruiken, dat ze bij aanmeerden en de 
flensjes maar wat graag wilden kopen: de 
geboorte van pannenkoekenrestaurant 
Tante Kee was een feit. Later breidde de 
slimme moeder en zakenvrouw uit met 
een kruidenierszaakje/restaurant/bar. Dit 
laatste omdat tante Kee zelf niet vies was 
van een borrel. Maar al te vaak keek ze te 
diep in het glaasje en verzocht de klanten 
per direct op te stappen… 
In 1963 namen de kinderen van tante Kee 
de zaak over. Tot ook zij te oud werden en 
het pand werd verkocht aan de buurman: 
scheepswerf Royal Van Lent. In 2003 
namen Kim Edwards en Raymond Reeb 
restaurant Tante Kee over. Raymond:  

“Ik werkte hier als chef-kok toen de 
gelegenheid zich voordeed om de zaak 
over te nemen. Daar hebben we niet lang 
over na hoeven denken. We zijn boven de 
zaak gaan wonen en langzaam maar zeker 
hebben we het mingroene houtwerk,  
de stoelen met bloemetjesmotief en de 
gordijnen met roesjes vervangen.”
Ook de menukaart is aangepast. De 
pannenkoeken maakten plaats voor luxere 
gerechten, een mix van de Franse keuken 
met hier en daar een vleugje Indische 
invloeden. Dit omdat Kim en Raymond 
beiden van Indische afkomst zijn. 
Raymond vernieuwt, samen met zijn kok 
Robin Stoof, regelmatig de kaart. 
Raymond: “Sinds deze maand hebben 

Tekst Caroline Vlietstra Fotografie Caroline Vlietstra en Tante Kee

p een steenworp afstand 
van de drukke Randstad, 
tussen Amsterdam en 
Leiden, ligt het Kaageiland. 
Wuivende rietkragen, oude 

boerderijtjes en weilanden vol grazende 
koeien. En, niet te vergeten, een heleboel 
bootjes, in alle soorten en maten. Hier 
is elke huiseigenaar wel in het bezit van 
minstens één varend voertuig. 
Wie vanuit het Noord-Hollandse dorpje 
Buitenkaag het pontje pakt, bevindt zich 
binnen enkele minuten bij de overburen, 
in de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en 
Braassem. Het voelt hier als vakantie: een 
eiland van honderd hectare en restaurant 
Tante Kee op een paar minuten lopen. 

Taaie TanTe
Het schattige pand aan de Julianalaan 
doet al sinds 1930 dienst als horeca-
gelegenheid. Destijds werd dit toen nog 
kleine huisje bewoond door tante Kee, 
haar man en drie kinderen. Echtgenoot 
was schipper en voer dagelijks groenten 
van de Haarlemmermeer naar de markt in 
Leiden. Tot de trieste dag dat hij overleed. 
Het was crisis en tante Kee moest haar 
hoofd boven water zien te houden. Van 
zure, niet meer drinkbare melk bakte ze 
pannenkoeken. De schippers die langs 
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 Oude tante in 
nieuw jasje

In het pittoreske dorpje Kaag, op het gelijknamige eiland 
de Kaag, ligt restaurant Tante Kee. Wie een bezoek wil 
brengen aan dit juweeltje aan de Kagerplassen, moet vanuit 
Buitenkaag met het pontje de Ringvaart over en vaart zo, 
vanuit Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland binnen. 


