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HMMM... MET HESSE Tekst en foto's Patrick Hesse

Hmmm Hesse bij Hoeve Landzicht

“Hengstenbal”
Hoeve Landzicht heeft deze winter veel verbouwd; o.a. een vernieuwd restaurant en twee feest/vergaderzalen 
op de bovenverdieping.  Na een leuk gesprek met eigenaren Michel & Monique heb ik een datum geprikt om 
te komen eten voor Hmmm met Hesse. Vraagt Michel of ik kinderen heb. Eh nee, daar is het niet van gekomen. 
Wel drie labradors. “Kun je dan niet een paar kinderen ‘leasen’, want voor kinderen is het hier een paradijsje. 
Ik bedenk een voor de hand liggende oplossing: ik vraag mijn mede Dock 15-bewoner Roland Borst van Stu-
dio 110. Hij is een van de meest creatieve mensen die ik ken en ik kan het buitengewoon goed met hem vinden. 
Regelmatig lopen werkbesprekingen qua tijd volledig uit de hand omdat we in een creatieve "fl ow" zitten en 
ons enthousiasme alle kanten opgaat. En –niet onbelangrijk in deze context– Roland heeft twee stoere zoons: 
Sam van 3 en Max van 6. En die mannen zijn natuurlijk wel te porren voor een overheerlijke pannenkoek. 

Het is behoorlijk weer en dat be-
tekent dat Max & Sam los kunnen 
gaan in dit kinderparadijs. Wanneer 

Roland en ik in gesprek zijn met Mi-
chel  kunnen we ondertussen over-
zien waar de ‘boenders’ uithangen: 
bij het terras ga je een klein brug-
getje over en kom je op het piraten-
eiland waar een enorm springkussen 

staat plus genoeg attributen voor een 
heus piratenavontuur. Ook liggen er 
kleine bootjes. waarmee je enorm 
veel plezier kan beleven. Maar een 
van de hoofdattracties is toch wel in 
de doorzichtige bal over het water 
lopen; iets wat Max meteen wil pro-
beren. De bal gaat open, Max gaat 
erin en vervolgens wordt er lucht in 
de bal geblazen, net zolang tot hij vol 
zit. Dan gaat de rits dicht en wordt hij 
afgesloten. Onder grote hilariteit van 
zijn jongere broer ‘loopt’ Max over 
het water, wàt een feest!

Ook brengen de jonge avonturiers 
een bezoek aan de boomhut. Wan-
neer het weer niet goed genoeg is 

om buiten te 
spelen, kun-
nen de kin-
deren ook 
terecht in 
de Piraten-
speelhoek. 
Het is dus 
h e l e m a a l 
te gek om 
bij Hoeve 
Landz ich t 
een kinder-
feestje te 
o r g a n i s e -

ren! Neemt u zes of meer kinderen 
mee, dan kunt u kiezen uit een van 
de samengestelde kinderfeestjes! 
Die zijn geschikt voor jongens en 
meisjes vanaf 3 jaar, bij elk kinder-
feestje is de adviesleeftijd vermeld. 

Nadat onze 
jonge onder-
zoekers een 
half uurtje 
zijn losgegaan, 
komt als eer-
ste Sam zich 
melden, dat hij 
honger heeft. 
Wat mij per-
soonlijk ook 
prima uitkomt, 
want van al 
dat toekijken 

naar die leuke activiteiten word je 
hongerig.

We gaan snel aan tafel en verla-
ten het grote terras (toch nog een 
beetje te fris) en lopen naar het 
restaurantgedeelte, waar huiselijke 
gezelligheid heerst. Het is hier dui-
delijk op kinderen ingericht; chique 
maar ook gewoon een gezellig fa-
milie restaurant. Eenmaal aan tafel 
schijnen de mannen allang te weten 
wat hier te krijgen is en staat hun 
keuze inmiddels vast: voor Sam een 

kinderportie friet met snack en Max 
neemt een Cadeau pannenkoek. Als 
leek op kindergebied word ik door 
Roland snel op de hoogte gebracht 
van dit fenomeen. De kids krijgen 
een pannenkoek en mogen als deze 
op is een cadeautje uitzoeken. De 
kleine hongerlappen krijgen hun 
eten gelijk met ons voorgerecht; ge-
frituurde champignons met knofl ook 
en cocktailsaus  en rundercarpaccio 
met salade, pesto-mayonaise, pijn-
boompitjes en kaas. Een prima star-
ter. En aan het tempo van mijn jonge 
vrienden te zien, zijn de frietjes en 
de pannenkoek ook geen straf. Ik 
begin door te krijgen wat ik ouders 
altijd hoor opperen: ‘als de kinderen 
het naar hun zin hebben, dan hebben 
wij dat ook!’ 

Inmiddels is het gezellig druk ge-
worden in Hoeve Landzicht. Er zit-
ten niet alleen ouders met kinderen, 
maar ook een wat ouder echtpaar 
te smullen  van de pannenkoeken, 
kortom Hoeve Landzicht is voor ie-
dereen. Als hoofdgerecht gaan Rol-
and en ik vanavond voor de malse 
kippendijsaté met friet en de ge-
marineerde spareribs met frites en 
diverse sausen, ook dit ziet er weer 
smakelijk uit. Maar eerst is het tijd 
voor het cadeau. Max en Sam lopen 
met Michel mee naar de cadeaukast 
en na veel wikken en wegen komen 
ze allebei trots met hun cadeau aan-
zetten, waar ze vervolgens zo druk 
mee zijn dat Roland en ik rustig van 
ons eten kunnen genieten en nog wat 
leuke creatieve ideeën met elkaar 
kunnen delen. Maar ja, dan is het 
tijd voor het toetje voor de zeker-
heid gaan Max & Sam Michel halen 
om te laten weten dat we een keuze 
hebben gemaakt. Roland en ik zijn 
getriggerd door appeltje landzicht 
met kaneelsuiker, rozijnen, vanille 
ijs en slagroom. Voor Max & Sam 
stond het dessert al vast bij binnen-
komst: er staat een enorme plank 
vol bonte bekers met cartoonfi guren 

erop. Een kinderijsbeker met vanille 
ijs, waarbij de beker mee naar huis 
genomen mag worden. Weer iets ge-
leerd deze avond. Wanneer wij ons 
dessert krijgen, valt de tafel stil. Ook 
mannen blijven kind: geef ze ijs en 
je hebt geen kind meer aan ze...

Na al dit lekkere eten lopen Roland 
en ik even mee met Michel en in-
middels heeft zijn vrouw en mede-
eigenaar Mo-
nique zich bij 
ons gevoegd 
om het enorme 
terrein te be-
zichtigen en in 
het bijzonder 
de prachtige 
hooiberg, die 
geheel is gere-
noveerd en een 
luxe uitstra-
ling heeft. De 
donkere Chinese hardstenen vloer 
met de witte wanden en het hoge 
plafond met kroonluchter maakt 
deze locatie tot een ideale trouwlo-
catie. De Hooiberg is geschikt voor 
gezelschappen tot ca. 120 gasten, 
daarnaast beschikt de Hooiberg 
over een grote veranda, waar tot ca. 
50 personen droog kunnen zitten en 
een groot terras met ca. 50 zitplaat-
sen. Sinds 2012 is dit een offi ciële 
trouwlocatie. 

We nemen afscheid en rijden te-
rug. Achterin de auto is het stil; we 
geen kind meer 
aan de kleine 
boefjes. Wel zijn 
Roland en ik het 
eens dat deze ru-
briek een nieuwe 
subrubriek ver-
dient: Hengsten-
bal, restaurants 
bezoeken met 
grote en kleine 
mannen. Ik 
vrees dat er dan 

wel pannenkoeken,friet en cadeaus 
moeten zijn, want  Hoeve Landzicht 
heeft met zijn kinderfeestlocatie de 
lat wel hoog gelegd voor alle kleine 
vriendjes en vriendinnetjes...

Openingstijden per 1 april: maandag 
gesloten, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 16 – 20 uur en woensdag, 
zaterdag en zondag van 11 – 20 uur 
(zaalhuur, kinderfeestjes en groepen 

ook buiten openingstijden welkom).
Tussen 18 juli en 16 augustus zijn 
er de Hoeve Landzicht zomerweken 
met langere openingstijden, extra 
activiteiten en een speciaal zomer-
arrangement.

Hoeve Landzicht
Oukoop 22
3626AW Nieuwer ter Aa
0294 234070 
www.hoevelandzicht.nl 
 

Restaurant Le Virage in Mijdrecht sluit de deuren

Philip en Wendy gaan door met catering en Club Roekz
Eigenaar Philip Dalmeijer gaat 
zich samen met zijn vrouw Wendy 
richten op Le Virage Catering, een 
bedrijfsonderdeel met potentie dat 
de wind in de zeilen heeft. Le Vi-
rage Catering wordt regelmatig 
ingeschakeld door zowel particulie-
ren als grote, bekende ondernemin-
gen. De stap betekent het einde van 
Restaurant Le Virage, dat na 14 

jaar de deuren moet sluiten. Een 
zware en moeilijke beslissing, die is 
ingegeven door het feit dat de hore-
cabranche nog steeds last heeft van 
economische tegenwind.
Ook Club Roekz in Vinkeveen, waar 
Wendy de scepter zwaait, draait 
goed en wordt voortgezet. Het be-
kende partycentrum aan de Heren-
weg in Vinkeveen organiseert niet 

alleen eigen party’s zoals Club 55, 
maar is ook een geliefd adres voor 
diverse andere feesten en partijen; 
van trouwerijen, verjaardagen en 
jubilea tot en met vergaderingen en 
productpresentaties. Zowel Le Vi-
rage Catering als Club Roekz staan 
in de regio bekend om hun veelzij-
digheid, fl exibiliteit en service. 

Informatieavond: alles over huid- & vachtverzorging
woensdag 8 April - 19:30 uur,  locatie: Hoogstraat 13 B, Abcoude 
met live trimmen (hond).   (Helaas kan je eigen dier niet mee )
 

Hoogstraat 13 B
1391 BP Abcoude

Tel.: 0294 - 76 90 47
info@dapproosdijlanden.nl
www.dapproosdijlanden.nl 

6 dagen per week geopend!
ma t/m vr van 13:00 tot 19:00 uur    
za van 10:00 tot 12:00 uur
buiten deze openingstijden zijn ook afspraken mogelijk! 

APRIL: maand van 

                       huid- & vachtverzorging


