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NEUS	IN	DE	BOTER Door David Hague

VertaLing: DanieLLe KooMen

foto's patricK Hesse

VertaLing: DanieLLe KooMen

Landwinkel Jan 
Nieuwenhuizen 

David’s recept

Als ik het nummer ‘My favorite 
things’ uit The Sound of Music hoor, 
krijg ik de neiging wat extra tekst 
toe te voegen. Als Julie Andrews 
zingt over haar favorite things als 
‘rain drops on roses and whiskers 
on kittens’, zou ze daar van mij ook 
de landwinkels en kaasboerderijen 
aan toe mogen voegen: mijn favo-
rite things. Het lijkt de laatste tijd 
een soort therapie te worden: als 
ik maar even de tijd heb, rij ik bijna 
automatisch naar een landwinkel. 
Even het lentegevoel opsnuiven en 
de wetenschap dat alles goed komt 
als ik weer een lekker stuk kaas in 
mijn koelkast heb liggen. 
De lucht is strak blauw als ik via 
De Hoef naar Nieuwkoop rij voor 
mijn bezoek aan Landwinkel Jan 
Nieuwenhuizen. Hier en daar spot 
ik de eerste lammetjes en lach om 
de rare sprongen die ze maken. 
Van alle landwinkels die ik de 
afgelopen jaren heb bezocht, vind 
ik deze de meest complete in de 
regio. Alles is er en als je over het 
terrein loopt, zie je dat overal veel 
zorg en aandacht aan wordt be-
steed. Hier wordt vast iemand elke 
dag wakker met de gedachte ‘van-
daag ga ik deze plek nog mooier 
maken’! Naast een landwinkel met 
een uitgebreid assortiment –verge-
lijk het met een kleine supermarkt 
vol streekproducten– vind je op 
het terrein ook nieuwe workshop- 
en vergaderruimtes en diverse 
appartementen geschikt voor 2 

tot 11 personen. Mocht je eens 
gasten krijgen die van ver komen 
en willen overnachten, eventueel in 
combinatie met een heerlijk buffet 
met lokale gerechten, dan ben je 
hier aan het juiste adres. 
Ook voor kinderen valt er van alles 
te beleven. In de stal met lam-
metjes of de schuur met koeien 
gebeurt altijd wel wat. Als ik met 
Patrick foto’s aan het maken ben, 
blijkt een van de vergaderruimtes 
bezet te zijn door de Rabobank. Zij 
komen hier graag en combineren 
het overleg graag met een heer-
lijke lunch. Ik vind de ondersteu-
ning van deze lokale initiatieven 
persoonlijk een goed gebaar van 
de Rabobank en een vermelding 
meer dan waard! 
Kortom, op zoek naar een landwin-
kel met een uitgebreid assortiment 
of een leuk overnachtingsadres, 
dan zou ik zeker eens een bezoek 
brengen aan Landwinkel Jan Nieu-
wenhuizen of even naar de website 
surfen (www.jannieuwenhuizen.
com). Vergeet in de landwinkel in 
ieder geval niet langs de kaasafde-
ling te gaan. Probeer ook eens een 
de vele ijs- of vlasoorten: ook een 
aantal van ‘my favorite things’. 

Landwinkel Jan Nieuwenhuizen & 
Newhouse Logies
Nieuwveenseweg 102, 2435 NW 
Nieuwkoop.

Lenterecept - Citroenkip 
Bij de lente denk ik vooral aan de overvloed 
aan kleuren, variërend van licht blauw en pastel 
groen tot geel en roze. Maak op een mooie zonnige lentedag, onder 
het genot van een glas rosé, eens een grote groene salade met heer-
lijke citroenkip. 

Citroenkip recept
1 grote maiskip in 8 stukken gesneden
4 onbespoten biologische citroenen
8 teentjes knofl ook
1 rode chilipeper
15 ml honing
60 ml fi jngehakte peterselie
Zout en vers gemalen peper

190 calorieën per persoon
Voorbereidingstijd: 25 minuten 
Kooktijd: circa 40 minuten 

Snij de citroenen door de 
helft en pers ze uit. Bewaar 
de uitgeperste schillen. Meng 
het citroensap met de honing, 
uitgeperste knofl ook en de 
fi jngesneden rode peper (met 
zaadjes). Marineer de kip 
met het mengsel en laat het 
ongeveer twee uur intrekken 
(regelmatig roeren). Verwarm 
de oven voor op 200 graden. 
Leg de stukken kip op een 
bakplaat (vel naar boven) en 

breng ze op smaak met zout en 
peper. Leg de uitgeknepen ci-
troenhelften tussen de stukken 
kip. Gril de kip tot deze lekker 
bruin ziet. Haal de kip uit de 
oven en decoreer deze met de 
fi jngehakte peterselie. Serveer 
in een mooie schaal op tafel. 
Bij dit gerecht kun je volop 
variatie aanbrengen. Gebruik 
bijvoorbeeld salie en pancetta 
of vervang de citroenen door 
limoenen of mandarijnen.

Open Coffee De Ronde Venen 13 april
Op vrijdag 13 april a.s. vindt Open Coffee De 
Ronde Venen weer plaats. Deze netwerkbij-
eenkomst voor ondernemers uit De Ronde 
Venen en omstreken wordt gehouden bij 
Café-Restaurant De Punt in Baambrugge. Van 
9:00 tot 11:00 uur ontmoeten ondernemers 
elkaar om onder het genot van een kop koffi e 
informeel te netwerken. Geregeld gaan de 
bezoekers naar huis met een nieuwe opdracht 
of samenwerkingspartner.
Komende Open Coffee zal marketing expert 
Jan Posdijk namens de Profound Groep een 
korte presentatie geven over ondernemen met 
social media. Informatief en leerzaam voor 
elke ondernemer die meer uit Twitter, Face-
book en Linkedin wil halen!
Open Coffee De Ronde Venen wordt elke 
tweede vrijdag van de maand georganiseerd 

bij De Punt in Baambrugge. Open Coffee is een 
laagdrempelige netwerkbijeenkomst zonder 
vaste programmaonderdelen. Iedereen is in 
principe welkom, van zzp´ers tot directeuren 
en accountantmanagers. De organisatie streeft 
een divers ledenbestand na, zodat de bezoekers 
altijd interessante gesprekspartners treffen. 
Ook interesse in het bijwonen van de Open 
Coffee De Ronde Venen op vrijdag 13 april? 
Er geldt vrije inloop, maar de organisatie wil 
graag een inschatting maken van het aantal 
bezoekers i.v.m. catering en parkeergelegen-
heid. Daarom worden bezoekers gevraagd zich 
aan te melden via LinkedIn of per mail via 
ocderondevenen@gmail.com. De organisatoren 
Claudia Lencioni (Lencioni2Change) en Niels 
Moen (Groep Xtra) zijn op dit e-mailadres 
bereikbaar voor vragen of suggesties.


