
11 WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018

Winter op Sandwijck
DE BILT - Op zondag 11 februa-
ri organiseert de Werkgroep 
Sandwijck samen met Het 
Utrechts Landschap een rond-
leiding over het landgoed 
Sandwijck. Het winterse 
beeld, met markante bomen 
en wuivend riet, is heel mooi. 
Er is een grote kans dat sporen 
van reeën en vossen worden 
gezien. Ook kondigt zich het 
voorjaar aan. De sneeuwklok-
jes laten zich al volop zien en 
er bloeien krokussen en win-
terakonieten.

Westerstormschade
Tijdens de wandeling zullen 
we daarnaast spectaculaire 
beelden tegenkomen van na-

tuurgeweld, in dit geval de 
westerstorm die half januari 
heeft gewoed. Landgoed 
Sandwijck staat bekend om de 
grote verscheidenheid aan bij-
zondere bomen. 

Twee uur wandelen
De wandeling begint om 14.00 
uur en duurt ongeveer twee 
uur. Het verzamelpunt is de 
parkeerplaats op Sandwijck. U 
vindt deze aan de Utrechtse-
weg 301, recht tegenover het 
Van Boetzelaerpark. Als het 
vochtig weer is, zijn laarzen of 
hoge schoenen nodig. De 
rondleiding is gratis. Honden 
zijn (ook aangelijnd) niet toe-
gestaan op Sandwijck.

Ruimte voor Kunst;
Expositie van viltwerk
DE BILT - In de galerie Ruimte 
voor Kunst op de Dorpstraat in 
De Bilt is van 19 januari tot en 
met 10 maart een verkoopex-
positie van Viltwerk te bezoe-
ken. Elsie le Coq maakt in haar 
atelier in Hilversum de viltont-
werpen die ze zelf benoemt 

als “eigenwijze romantische 
kledingcollectie”. Geïnspireerd 
op de jaren 20 zijn haar hoed-
jes, kragen en (trouw) jurken. 
Elsie maakt graag gebruik van 
verschillende technieken en 
materialen. Op 10 februari is er 
een viltworkshop in de galerie. 

D staat voor 
Drinkpakken
Ingezonden brief door 
Hans van Duivenbooden
 
DE BILT - De gemeente De 
Bilt maakt zich (terecht) 
druk over het gescheiden 
inzamelen van afval. Maar 
juist daardoor verbaast 
mij het volgende. 
 
Het inzamelen van PMD is 
goed geregeld: speciale 
zakken zijn bij diverse su-
permarkten verkrijgbaar, 
inzameling vindt geregeld 
plaats en daarnaast zijn er 
containers.
 
Zo staat er een container 
op de hoek van de Koper-
wieklaan / Goudvinklaan, 
waarop met grote letters 
“PMD” is gezet. 
 
Nu is het vrij lastig te be-
palen wat precies PMD is, 
dus is het handig dat er 
een een lijstje op de con-
tainer hangt met nadere 
instructies “wat wel, wat 
niet”. 
 
Edoch, waar de D van 
PMD toch echt voor Drink-
pakken staat, wordt aan-
gegeven dat Drinkpakken 
juist niet in de container 
horen...
 

Kennismaken met Mediteren

Ebbe en Roel na 65 jaar 
in gesprek over keerpunten
BILTHOVEN - Ebbe Rost van Tonningen en Roel van Duijn waren in 1948/49 klasgenoten. 
Daarna kwamen zij elkaar nooit meer tegen. Pas nu weer in 2018. Met een gemeenschap-
pelijke conclusie. Twee klasgenoten van de basisschool na 65 jaar in gesprek over 
‘keerpunten’ in hun leven. Woensdag 7 februari, WVT Talinglaan 10, Bilthoven. Start om 
20.00 uur. Op de foto: Roel eerste rij, eerste van rechts. Ebbe tweede rij eerste van links.

DE BILT - Astara Coaching or-
ganiseert onder leiding van 
Peter Valstar de meditatietrai-
ning Kennismaken met Medi-
teren - De Kunst van ontspan-
nen aanwezig Zijn. Op 
dinsdagavond 13 februari start 

er weer een meditatietraining 
(6x) voor o.a. mensen die 
slecht slapen of meer willen 
ontspannen / genieten. Met 
zijnsgeoriënteerde meditatie 
kan je weer je levendigheid, 
kracht en ontspanning erva-

ren. De cursus is niet presta-
tiegericht en geschikt voor ie-
dereen. Patioschool De Kleine 
Prins, Weltevreden 8, De Bilt. 
Aanmelding en informatie: 
030-2591363 of info@asta-
ra-coaching.nl

Wat een stilte! Wij gaan er een tandje rustiger van lopen, de 
laatste meters naar de keukendeur van het hoofdgebouw op 
landgoed Venwoude. Hier, midden in de bossen van Lage 
Vuursche, ontmoeten we Jantien van der Meer. Jantien werkt 
sinds drie jaar als zelfstandig kok voor Venwoude, een trai-
ningscentrum voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Jantien: “In mijn ‘vorige leven’ 
als beleidsadviseur bij een mi-
nisterie viel het mij op dat in 
trainingscentra best ongezond 
gegeten werd. Venwoude was 
een uitzondering; daar lag bij-
voorbeeld de hele dag fruit 
voor het grijpen, in plaats van 
koekjes of marsen.
 
Van hobby naar werk
Koken was toen al mijn hobby 
en op een gegeven moment 
heb ik er mijn werk van ge-
maakt. Ik heb nu een bedrijf in 
veganistische catering, de Ge-
wilde Keuken. Ik vind het fan-
tastisch dat ik daarnaast op 
Venwoude terechtgekomen 
ben en hier als kok mijn steen-
tje kan bijdragen aan een bio-
logisch en vegetarisch menu.”
 
Koken op Venwoude is geen 
vastomlijnde klus; de ene dag 
wordt er voor tien mensen ge-
kookt, de volgende dag voor 
meer dan honderd. En soms 
werken er vrijwilligers mee, 
die begeleid en gecoacht 
moeten worden. Om alle klus-

sen te klaren is er een team 
van zes à zeven koks, inclusief 
een hoofd keuken en een me-
numaker.
 
Er wordt veel met groenten, 
peulvruchten en volle granen 
gekookt. En het groente-afval 
wordt niet weggegooid vóór 
er bouillon van getrokken is. 
De koks volgen de holistische 
sfeer die eigen is aan het trai-
ningscentrum, met de visie 

dat alles met elkaar verbon-
den is. Van daaruit volgt van-
zelf respect voor al het leven, 
de dieren en ons eten.
 
Prioriteiten
Jantien: “In onze samenleving 
is duurzaam voedsel niet 
standaard. We stellen tegen-
woordig andere prioriteiten, 

zoals meerdere vakanties of 
auto’s voor de deur. Daar kan 
ik heel verdrietig van worden. 
We zijn het contact met het 
ontstaan van ons eten verlo-
ren. Kopen bij lokale voedsel-
producenten kan dit contact 

terugbrengen. Op Venwoude 
bijvoorbeeld komt tuinderij 
Eyckenstein uit Maartensdijk 
groenten brengen. Op die ma-
nier houden we rekening met 
wat het aanbod van de tuin-
der is, in plaats van dat we de 

vraag van onze gasten voorop 
stellen. Ik daag horecaonder-
nemers uit om dit ook te doen: 
heb het lef om met een kleine 
vaste kaart te komen en je 
klanten met een wisselend 
seizoensmenu te verrassen!”

Dit is het vijfde deel in een se-
rie gesprekken van stichting 
Biltsheerlijk met koplopers in 
de regio op het gebied van 
duurzaam koken en eten. De 
voorgaande delen leest u op 
www.biltsheerlijk.nl 

Lokaal voedsel verdient een verhaal
Biltsheerlijk

Jantien v/d Meer, kok op Venwoude

“IK DAAG HORECA-
ONDERNEMERS 
UIT OM GASTEN TE 
VERRASSEN!”

Jantien werkt sinds drie jaar als zelfstandig kok voor Venwoude, een trainingscentrum voor persoonlijke groei en ontwikkeling. FOTO: Aneo 
Koning


