
ETEN MET DE BUREN 

Door: Peter Keijsers 

 
Deze keer ben ik naar het Muspelheim 

geweest, waar werd gekookt voor de mensen 

uit de buurt, de Vastenavondkamp. Het was 

de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, 

en ik liep per ongeluk door de verkeerde 

ingang naar binnen. Via de keuken werd ik 

naar de eetzaal gedirigeerd. 

Toen we nog in de Vijfsprong zaten, werd al 

twee keer per maand gekookt voor de buren, 

wat we in het Muspelheim hebben voortgezet. 

Ook in de Vastenavondkamp wordt nu twee 

keer per maand gekookt. Wellicht dat in de 

toekomst elke week wordt gekookt, maar dat 

ligt een beetje aan de animo. Als er behoefte 

naar is zal dat zeker in overweging worden 

genomen, maar voorlopig dus twee keer per 

maand. 

 

 

De ene keer wordt Hollandse stamppot 

gekookt, de andere keer Indisch en weer een 

andere keer nog iets exotischer. Deze keer 

stond er Turkse linzensoep vooraf op het 

menu, als hoofdgerecht Indische Tjap Tjoi en 

Turkse yoghurt met morellen als toetje. De 

buren krijgen dus een compleet drie-

gangenmenu voorgeschoteld, waarvoor ze 

€5,- kwijt zijn. Ik moet zeggen dat het eten 

van een kwaliteit is die met een goed 

restaurant kan concurreren, en dat voor een 

fractie van de prijs! 

In de keuken staat Netty al ijverig in de 

pannen te roeren, terwijl een aantal andere 

vrijwilligers de tafels keurig gedekt hebben. 

Netty, klein van stuk en met een brede lach 

op haar gezicht, staat op een stoel zodat ze 

goed in de ketels kan kijken en roeren. Ze 

heeft duidelijk plezier in het koken. 

 

 
 

Op de bar staat koffie en thee klaar in 

kannen, en ik schenk mezelf een kop koffie 

in. Ik ga zitten bij Antoinette aan tafel, die 

mij een beetje uitlegt wat er precies gedaan 

wordt in het Muspelheim. Terwijl we in 

gesprek zijn, worden we bediend door een 

van de andere vrijwilligers. Zoals het een 

volwaardig restaurant betaamt wordt het 

eten gang na gang opgediend. Omdat ik zelf 

aan het vasten ben – omdat ik het wel eens 

wil ervaren, niet vanwege geloof – wordt voor 

mij de kip er in de keuken al uitgehaald. 

 

Behalve koken voor de buren vindt er op 

maandagen de hele dag en 

woensdagochtenden taalles plaats; op 

woensdagmiddagen is er ook een taalcafé, 

waarbij mensen die willen oefenen met het 

spreken van Nederlands vrij kunnen 

aanschuiven. Op de woensdagen wordt er 

van 12.30 uur tot 14.00 uur gegeten met de 

buren. 

Na afloop wordt alles ook weer keurig door 

onze vrijwilligers opgeruimd en gepoetst. 

Niets herinnert nog aan een redelijk gevulde 

eetzaal, behalve de heerlijke geuren van een 

uitstekend verzorgd drie-gangenmenu. 

 

 
 

 


