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Een hapje eten in de
hooiberg en onderwijl
luisteren naar romantische
muziek van toen.
Varen door de polder
en onderweg met allerlei
lekkers picknicken in het
weiland. Heerlijk, Heerlijk
bedenkt feestjes op
landelijke locaties.

ansen tussen
de hooibalen

20 SEASONS

Puur Leven

eestservice

De zussen Annet (links) en Kiek van der Poel.

Annet: ‘Wij hebben aandacht voor
pure smaak en veel liefde voor eten’
De rust en de eenvoud van het platteland,
dat wil Heerlijk, Heerlijk met anderen delen,
vertellen de zussen Kiek (40) en Annet (45)
van der Poel, die het bedrijf in 2007
oprichtten. Samen bedenken ze feesten
en evenementen op de mooiste locaties
in het Leidse polderland. Ze kennen er
alle bijzondere plekjes: werkende molens,
authentieke boerenschuren, kaasboerderijen,
ongerepte weilanden en stille watertjes. De
activiteiten die ze organiseren, sluiten aan
bij dat pure landleven. Verjaardagsfeesten,
bruiloftspartijen, bedrijfslunches: voor elk
feest bedenken ze een creatief concept
en voeren dat zelf uit. De zusjes maken
daarbij telkens fantasierijk gebruik van
wat de natuur te bieden heeft. Bij een
boerenbruiloft staat de deejay op een
hooiwagen plaatjes te draaien en wordt er
in een oude koeienschuur aan lange houten
tafels gegeten. Overal staan kannen met
versgeplukte weidebloemen op hooibalen
en zelfs de bar is opgebouwd in stijl: oude
kaasplanken die op melkbussen en houten
tonnen liggen. In zinken teilen met ijsblokjes
worden de drankjes gekoeld. De aanwezige
kinderen vermaken zich ondertussen op
een buikschuifbaan in het weiland.

gasten ezels knuffelen en kaas maken. In
een weiland serveerden we vervolgens de
lekkerste Thaise gerechten.”

Ezels knuffelen

Terug naar de boerderij

In principe organiseren de zussen vooral
grotere partijen. Elk feest is weer anders,
want ze worden telkens op maat ‘gemaakt’.
Kiek: “We willen er echt een uniek feest van
maken.” Annet: “Zo was er eens iemand die
ons vroeg een feest voor haar te organiseren
rondom de drie dingen waar zij van hield:
het plattelandsleven, ezels en Thais eten.
Met haar gezelschap maakten we een vaartocht door de polder. Onderweg konden de

Dagverse ingrediënten

Annet: “We zorgen dus zowel voor die
heerlijke verse bramentaart, als voor de
landelijke locatie, bedenken een sfeervolle
aankleding en het liefst ook enkele
activiteiten. En natuurlijk het lekkere eten!”
De hapjes die Heerlijk, Heerlijk serveert,
zijn bereid met dagverse ingrediënten, zo
veel mogelijk biologisch en afkomstig uit
de streek. Die liefde voor eten kregen ze
met de paplepel ingegeven: hun moeder
was altijd in de keuken bezig. Koken voor
acht personen of meer, kruiwagens vol
sperziebonen oogsten, eigen koeien
slachten, de appelboom leegplukken voor
oneindig veel appeltaarten… Annet: “Voor
ons is dat eigenlijk heel gewoon. We hebben
aandacht voor pure smaak en veel liefde
voor eten.” Kiek: “Eigenlijk deden onze
ouders hetzelfde werk toen ze tien jaar lang
samen het dorpscafé runden: mijn moeder
kookte voor partijen en bruiloften, mijn
vader regelde er optredens van bands als
The Cats.” Annet: “Ja, ’t zit er allemaal in.”
Nadat Kiek en Annet in de zomer van 2007
de lunchpakketten voor een culturele poldertocht hadden verzorgd, groeide het
idee een bedrijf te beginnen. De zusjes
vinden elkaar in het harde werken. Annet:
“Kiek is heel energiek. Ze beschikt over
een onuitputtelijke creativiteit. Je
merkt ook dat ze architect is: zodra
ze een ruimte binnenkomt, weet
ze waar wat moet staan.” Kiek:

“Annet is een superhorecavrouw,
ze kan het mensen heel snel naar de zin
maken. De sfeer is meteen goed.”
In het weidse Leidse polderland, achter
flinke kastanjebomen en een grote appelboom, staat hun ouderlijke boerderij. In de
verte de skyline van Leiden, dichtbij alleen
maar gras, wolken, koeien en het dorpje
Oud Ade. Alle zes de kinderen uit het gezin
Van der Poel zijn inmiddels teruggekeerd
op en rond de ouderlijke boerderij. Kiek:
“Ik word helemaal blij van deze omgeving.
Dat wil ik graag met iedereen delen.”
Annet, gebarend naar de polder: “De ruimte
en de vrijheid: dat is genieten. Ik denk niet
dat we Heerlijk, Heerlijk hadden gestart als
we in de stad hadden gewoond.”
Meer informatie: www.heerlijkheerlijk.nl
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