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Lokaal voedsel verdient een verhaal
Timo Agterberg, De Witte Zwaan
“Het was flink schrikken, toen half november de vlam in de
pan sloeg en er brand ontstond in de keuken. Er was daarna
zoveel roetschade dat we het restaurant voor twee maanden moesten sluiten, óók met kerst. Maar we hebben van
de gelegenheid gebruikgemaakt om de keuken te vernieuwen en te reorganiseren. Uiteindelijk ben ik er blij mee,
want het werkt nu veel plezieriger!” aldus Timo Agterberg,
chef-kok bij restaurant De Witte Zwaan in De Bilt.
DE BILT - Hij wist al jong dat
hij de horeca in wilde. Het is
voor hem de mooiste teamsport; samen ga je ervoor!
Vier jaar geleden kreeg hij de
kans om de leiding bij De
Witte Zwaan van zijn vader
over te nemen. En daar hoefde hij niet lang over na te
denken, ook al was hij toen
pas 21.

ten waar hij mee kookt.
Daarbij let hij op duurzaamheid en op kwaliteit.

Sinds twee jaar is hij meer
zijn eigen koers gaan varen,
met meer nadruk op creatieve, frisse gerechten, vegetarische amuses en culinaire
verrassingen. En dat werkt:
waar het vroeger meer een
restaurant voor De Bilt en
Utrecht was, weten nu mensen uit de hele Randstad het
te vinden, mede dankzij zijn
vriendin en gastvrouw Danique Haaksman.

“DE SMAAK HANGT
VOOR 70% AF VAN
DE KWALITEIT VAN
DE INGREDIËNTEN.”

Herkomst
Timo hecht veel waarde aan
de herkomst van de produc-

Timo: “de smaak van het
eten hangt voor 70% af van
de kwaliteit van de ingrediënten, en voor 30% van de
kwaliteit van de kok. Het
gaat er dus niet alleen om
wat ik doe in de keuken,

maar vooral om wat ik inkoop. Ik zit dan ook wekelijks
met leveranciers aan tafel en
ben best wel veeleisend.
Verder koop ik heel zorgvuldig in, zodat alles vers is; ik
heb niet eens een vriezer.”
Biltse ingrediënten
Komen er ook ingrediënten

Timo Agterberg (geheel links) met zijn gehele team. FOTO: Aneo Koning

uit De Bilt op tafel? “Ja, de
kruiden die ik kweek in mijn
eigen achtertuin, haha!
En soms ga ik de natuur in,
bijvoorbeeld om vlierbloesems te plukken; daar kun je
de heerlijkste dingen mee

MUZIEK

Back to the fifties and sixties met The Explosion Rockets wordt een avond vol herinneringen aan de
golden years.

Back to the fifties and sixties
Voor zaterdagavond 17 februari hebben Jolenta en
Guido Saalberg van Ajo
Dansa Serang eens flink
uitgehaald om een van de
allerbeste rock ‘n’ rollbands
van Nederland The Explosion Rockets in huis te halen
voor een groots optreden
DE BILT - Het enthousiasme
dat de band, die 33 jaar geleden heropgericht werd, nu
nog na al die jaren weet neer
te zetten is verbluffend. Dit
slaat ook meteen over naar
de zaal. Mensen kunnen dan
ook niet op hun stoel blijven
zitten en gaan al massaal de
dansvloer op bij het horen
van het eerste nummer dat

de band speelt. Volgens o.a.
het popblad The Jubop, is
deze band de beste rock
‘n’rollband die zij ooit in Nederland aan het werk heeft
gezien. The Jubop schrijft: “In
Nederland is er niet een
band, die de muziek perfect
en authentiek weet te spelen
zoals de Brabantse band The
Explosion Rockets”. Ballades
zoals “I Can’t Help Falling In
Love”of “One Night” van Elvis, het fijne dansnummer
“Hello Mary Lou” van Ricky
Nelson, of het vlottere “Do
You Wanna Dance “ van Cliff
worden dan ook volop meegezongen.
Ruud Wegman, mondharmonicaspeler uit Maarsen,

zal 17 februari enkele nummers samen met The Explosion Rockets spelen. Ruud
speelt mondharmonica in
verschillende muziekstijlen,
n.l. Blues, Country, Pop, Rock,
Folk maar ook chromatische
harmonica in de stijl van
Toots Thielemans. Ruud
speelde o.a. mee op de laatste CD van Jet Harris, de eerste bassist van The Shadows
en toerde met de Engelse
Scorpions door heel Europa.
Zaterdag 17 februari 20.30
uur a.s. in Cultureel Centrum
H.F. Witte aan de Henri
Dunantstraat 4 in De Bilt.
Kaarten via 035-68.58.262 of
tel. 06-45 92 85 86 of info@
ajodansaserang.nl

maken.
En in het aspergeseizoen,
dan gaan we naar de familie
Buijs. Hun asperges zijn supergoed en vers: ‘s morgens
gestoken en ‘s avonds op je
bord. Maar ik sta zeker open

voor mooie lokale producten
hoor! Wat ik echt leuk zou
vinden is een goede lokale
kaasmaker!”
Dit is het zesde deel in een
serie gesprekken van stich-

ting Biltsheerlijk met koplopers in de regio op het gebied van duurzaam koken en
eten. De voorgaande delen
leest u op www.biltsheerlijk.nl

