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Hmmm met Hesse haalt in huis: Kip Corner Van Egmond

Kip, het meest veelzijdige stukje vlees

Als ik zo de reacties eens peil op mijn rubriek Hmmm met Hesse wanneer ik op straat iemand
tegenkom, hebben veel mensen de indruk dat ik altijd maar buien de deur eet en nooit voor
mijn eigen eten hoef te zorgen. Niets is minder waar! Want hoewel ik een groot fan ben van
buiten de deur eten, ben ik het die thuis het fornuis bestiert. Ondanks dat ik geen kooktovenaar ben, probeer ik zo gezond mogelijk en zo gevarieerd mogelijk te koken. En hoewel ik niet
meega in de hele ‘veganhype’ probeer ik wel minimaal een keer per week vlees over te slaan,
en als er wel vlees op het menu staat is het meestal kip. Er zijn zoveel variaties op kip te bedenken, want wie kent niet de reclameleus: ‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees!’
Vandaag is het zo’n dag dat ik zou moeten koken, maar daar totaal geen zin in heb. Dus komt
het mooi uit dat Sebastiaan Strubbe van Poelier
van Egmond belde of ik eens langs wilde komen
op de nieuwe locatie naast hun vertrouwde plek
in de Passage 16 in Mijdrecht, waar voorheen
de Wereldwinkel zat. Daar is aan de buitenkant
een dependance gecreëerd, die overigens gewoon aan de winkel vastzit ( je kunt achterdoor
ook zo doorlopen), in de vorm van een soort
luxe kraam, waar wat meer ‘high end’-broodjes
besteld kunnen worden. De Kip Corner van Van
Egmond heeft een speels eigen logo en wordt
vooral gerund door de goedlachse Cora, geen
onbekende voor de vaste klanten, en door André en Sebastiaan zelf. Nu had Sebastiaan bedacht dat ik de broodjes maar eens moest komen proeven en wie ben ik dan om daar tegen
in te gaan? Dus vanavond geen keukendienst
voor mij! Ik word zoals altijd hartelijk welkom
geheten door de altijd vriendelijke verkoopsters
van Poelier van Egmond. “Loop maar gewoon
achterlangs, hoor!” roept een van de dames,
“maar pas wel op het is glad!” Gezien het tijdstip van mijn komst zo tegen sluitingstijd wordt
er druk gesopt en geboend. Ik hou ervan: hygiëne op de eerste plaats.
Ik vind Cora, André en Sebastiaan druk in de
weer met een grote bestelling. Na een warm
welkom en een bakkie koffie grap ik nog "Zo,
dat is een behoorlijke bestelling!" Sebastiaan
kijkt om en zegt lachend "Ik hoop wel dat jullie honger hebben, want dit is jouw bestelling!”
Even verschiet ik van kleur, weet hij wel dat ik
geen vier hongerige pubers thuis heb, maar kinderloos ben (mijn 2 choco labs niet meegere-

kend). Cora blijkt samen met André zo’n beetje
het hele assortiment klaar te hebben gemaakt.
“Dan hou je toch lekker een proeverijtje,” oppert Sebastiaan na het zien van de paniek op
mijn gezicht. En dus vertrek ik huiswaarts met
drie tassen vol. Thuisgekomen is ook mijn eega
overrompeld, maar we besluiten dat we van alles wat gaan proeven. En na het uitpakken van
al dit lekkers loopt het water me in de mond. We
trappen af met een lekker kippensoepje; een
mooi formaat bekertje. Niet zozeer als maaltijd,
maar lekker voor de proef. Dan twee broodjes
die ik zelf graag wilde proeven: het Pitahbroodje Kipshoarma en het Broodje Pulled Chicken.
Beide zijn meteen favoriet. Na de eerste twee
broodjes samen te hebben opgesmikkeld, besluiten we stúkjes brood te nemen, anders is
het geen doen. Ook de Kip Teriyaki en de Pikante Kip zijn heerlijk. Let wel op: pikante is ook
écht pikant! Het broodje Kip Curryworst en de
Hotdog smaken uitstekend. Dan als laatste de
Kip Balgehakt en het broodje Kip Cheeseburger.
Gelukkig hebben we niet het hele assortiment
meegekregen, maar met een gemiddelde prijs
van 3,75 euro per broodje krijg je uitstekende en
ruim voldoende belegde broodjes en het bewijst
maar weer eens dat zelfs de meeste uitgekauwde reclameslogan nog steeds staat als een huis:
‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees!’
Van Egmond Kip Corner zit naast de winkel van
Poelier Van Egmond aan de Passage in Mijdrecht (waar overigens ook zoals vanouds broodjes besteld kunnen worden). Openingstijden:
10:30 - 16:30, tel. 0297 253 936, info@poeliervanegmond.nl. www.poeliervanegmond.nl

D66 wil woningbouw op de Meijert-locatie
Vier jaar geleden brandde Partycentrum De Meijert af. D66 vindt dit een uitstekende locatie om
woningbouw te realiseren. Er is in onze gemeente een enorm tekort aan woningen, hierdoor
verlaten jongeren onze gemeente en vinden ouderen lastig een passende gelijkvloerse woning.
De locatie van de Meijert biedt uitstekend
plaats voor de bouw van starters- en seniorenwoningen, dichtbij voorzieningen, zoals de
supermarkt en het park. Maar over het ontwikkelen van deze locatie wordt nu al vier jaar
gesproken. D66-raadslid Cees van Uden wordt
ongeduldig: “Wij begrijpen dat verschillende
elementen in het plan vertraging geven; zoals
de tennisverenigingen, de bibliotheek en het

◀ D66-raadslid Cees van Uden kijkt naar Meijert-locatie.

park de Meijert. Toch zien wij graag voortgang.
D66 wil weten wat er nodig is om sneller te zorgen voor meer woningen voor jong en oud.”
Daarom vraagt D66 komende commissievergadering wethouder Kroon naar de stand van
zaken en agendeert D66 de voortgang van dit
project in januari, zodat de raad kan worden
geïnformeerd door het college over de voortgang.

