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'ZuurkooldiplomaT'
DOOR MITZIE MEIJERHOF

HEEMSKERK - Het genoot-
schap is een initiatief van
de Heemskerkse buurman-
nen Mario Lander en Ab
Zandstr a. De heren hebben
een passie voor lekker eten
en koken. Zezijn van me-
ning dat er eerlijker, beter
en smakelijker gekookt
kan worden met seizoen-
en streekgebonden produc-
ten. rrGewoon een visje uit
het Alkmaardermeer."

Het Culinair Genootschap
Heemskerk(C.C.fr.) is itr joti
zooT opgericht. Ab is de kriti-
sche consument met een goede
antenne voor sfeer terwijl Mario
een meer dan enthousiaste
hobbychef is. ,,Het is begonnen
als een geintje. We màakten ons
zoÍgen over wat er op ons bord
lag. Soms moest je heel goed
kijken om te zien wat het nou
eigenlijk was. En dan de her-
komst van producten. Waarom
speiziebonen uit Israël; We zijn
ons erin gaan verdiepen.

Seizoengroentes van de Boe-
renlandwinkel zijn heerlijk.
Ook de lijngevangen vis van de
Vishoek of die van Oil uit het
Uitgeestermeer. Verantwoord
vlees bijvoorbeeld bij slager De
Rijke. Als je maar bewust
koopt", vinden de heren,

Back to Basic

,,Onze doelstelling is het pro-
moten van regionale en seizoen
gebonden producten en deze te
verwerken in gerechten. Dan
kook je eerlijker, beter en sma-
kelijker. Back to basic, dan heb
je vaak niet meer toevoegingen
nodig dan wat peper, zout,
knoflook en wat verse kruiden."

Het genootschap heeft circa
6o leden. De contributie be-
draagt € 7;,oo euro per jaar.
Daar staan workshops en een
jaarlijks diner tegenover.,,We
hebben een workshop kaasma-
ken gedaan, snoekbaars gevan-
gen en bereid uit het Alkmaar-
dermeer. \Me gaan met de bos-
wachter het Heemskerkse duin-
gebied in. Hij weet precies waar
de eetbare kruiden, wilde asper-
ges en cantharellen staan. Het is
toch een feest om daar mee te
koken. In Zeeland zijn w e naar
een oesterkwekerij geweest.
Voor de diners gaan we op zoek
naar een kok dÍe puur Hollands
kookt. En hij moet, zoals wij
dat zeggen, uit de kast komen.
Ofwel aan tafel komen en ver-
tellen hoe en waarom hij met
zijn producten kookt. Rutger

Ab Zandstra (links) en Mario Lander op het terras van De Kas.

De eerste is een stofwisselings-
ziekte die zich pas rond de
vijfde levensjaar openbaart.
Kinderen met Batten worden
geen 30. BrandNewDay bezorgt
zieke kinderen een onvergetelij-
ke dag. Kortom een prachtig
doel voor donaties'1 aldus Ab en
Mario.

De website van het genoot-
schap trekt maandelijks 6ooo
bezoekers uit binnen- en bui-
tenland. Ab ververst wekelijks
de website met onder andere
kookboek- en restaurant recen-
sies, tips, filmpjes, culinaire
evenementen de seizoengroente
kalender en recepten. De websi-
te www.sterrenkookboeken.nl is
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ook een kindje vanZatdstra
Lander.,,IIet is een kookboe
kenrecensie website. Er zijn
namelijk meer kookboeken ,

die van Jamie Olivier en Dex
Blijker", vertelt Zandstra.

Op dit moment zijn de he
lopen de mannen over van
enthousiasme voor hun wilc
culinaire plannen voor Heer
kerk 95o jaar. ,,Daar kunnen
alleen helaas nog even niks <

vertellen want het kasteel w,
het nog niet."

Adverteren, lid of donateur worde
voor meer informatie zie: www.culin
nootschapheemskerk. En: wwwwwu
renkookboeken.nl.
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kookt ook met de seizoenen
mee hier in De Kas. Dan moet je
eigenlijk niet iets van het menu
bestellen maar je laten verras-
sen door hem."

In de Nozem en de Non heb-
ben we een zuurkool avond
'gegeven. Eerst alle weetjes van
zuurkool verteld. Tijdens het
eten maken we even een rondje
om te zien of iedereen wel heeft
opgelet. Wie de vragen correct
weet te beantwoorden krijgt
van ons een zuurkooldiploma."

Goede doelen
De culinaire club sponsert elk
jaar een goed doel. ,,Dit jaat
Beat Batten en BrandNewDay.


