‘Dit geeft ontzettend
veel voldoening’

BARNEVELD

‘Ja, we gaan weer lekker koken!’, vertrouwt Aart Visch (66) één van de bewoners in een huiskamer
glimlachend toe. Op dinsdag is hij kookmaatje op de Kootwijkerbroekse locatie van Norschoten, aan de
Schoonbeekhof 55.

Geroutineerd opent hij even later enkele
kastjes en pakt wat hij nodig heeft.
Aart voelt zich duidelijk thuis in de
moderne keuken, waar onder meer een
diepvries, koelkast, afwasmachine, oven
en magnetron deel van uitmaken. In een
agenda staat wat er vandaag op het menu
staat: aardappels, boontjes, komkommer en
een gehaktbal. Hij start met het schillen
van de aardappels.
In een grijs verleden werd Aart opgeleid
tot brood- en banketbakker. Hij werkte nog
wel in een snackbar, maar ging daarna aan
de slag als vrachtwagenchauffeur. Toch
bleef de keuken trekken. ‘Van mijn 42e tot
59e heb ik gewerkt als keuken-assistent
bij ’s Heeren Loo – een instelling voor
verstandelijk gehandicapten. Met veel
plezier deed ik dat. We kookten echt goed
en lekker. Leuk om net even iets extra’s voor
de bewoners te doen. Een klontje boter in
de andijvie bijvoorbeeld. Niet dat kant-enklare. Dat is ook wat dit vrijwilligerswerk in
Norschoten zo leuk maakt.’
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