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Een culinaire reis in kookstudio

Kookstudio Eindhoven
openden gisteravond voor
het eerst de deuren. Niet
met een ‘saaie’ receptie,
maar met een kookfestijn.
Verschillende chef koks
leerden de aanwezigen de
we daar kneepjes van het vak.
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door onze correspondente
Yvonne van Sebille
EINDHOVEN – Ervaren, onervaren,
amateur, hobby en professionele
koks en zelfs smulpapen met
twee linkerhanden, roerden gisteravond driftig in pannen, smolten
chocola, vulden wraps, sneden
groenten en shakten alcoholvrije
happy drinks. De opening van
Kookstudio Eindhoven, aan de
Rijstenweg, was namelijk geen
‘glaasje en hapje’ receptie, maar
een actief kookfestijn. De aanwezige gasten leerden van chef koks
hoe ze fingerfood, bonbons en
een mega paella konden maken.
De liefde voor lekker eten en koken bracht de drie initiatiefnemers bij elkaar.
Luus van Diggelen (catering LekkerWerelds), Sander Steijnis (oprichter Kookers.nl) en Henri
Dirks (tot voor kort eigenaar catering Unique, nu fulltime Ballenkoning), hebben gezamenlijk de Brabantse, ouderwets gezellige kookstudio opgezet.
Omdat Henri Dirks met catering
Unique stopte, kwam de professionele keuken met restaurant aan
de Rijstenweg vrij. Dat bood Van
Diggelen, eigenaar van catering
LekkerWerelds, de kans om zijn
grote droom waar te maken. Een
eigen kookstudio. Van Diggelen:
„Soms komen dingen op je pad.

䡵 Tijdens de opening van de nieuwe Kookstudio Eindhoven werd onder andere

Zoals dit. Op het juiste moment
de juiste mensen tegengekomen,
daar geloof ik in. Ik vind het heerlijk om het mensen naar de zin te
maken en ze iets te leren. In de
combinatie catering en kookstudio kan ik mijn passie volledig
kwijt. Ik ben van alle markten
thuis. Wijn- en spijsproeverijen,
fingerfood, front cooking, buffetten, workshops, koken aan huis,
complete aankleding van feesten

en partijen. Tijdens een workshop neem ik mensen mee op
reis. Het thema kunnen ze zelf bepalen.”
Van Diggelen runt de zaak samen
met chef kok Jan Pieter Stuijt.
Kookers.nl verzorgt de boekingen
en de marketing. Eigenaar van het
pand Henri Dirks, beter bekent
als de Ballenkoning, faciliteert het
geheel. En omdat hij graag kookt,
gaat hij in de kookstudio mensen

PvdA’er wil ook straatnaam
EINDHOVEN – Oud-PvdA-burge-

meester Rein Welschen een
straat, park of plein? Dan
oud-PvdA-burgemeester Jaap van
der Lee ook. Peter van den Baar,
oud-PvdA-wethouder en huidig
voorzitter van erfgoed-waakhond
Henri van Abbestichting, schreef

er een brief over aan de Eindhovense gemeenteraad. De brief is
een reactie op de recente actie
van
Mary
Fiers,
óók
oud-PvdA-wethouder in Eindhoven en tegenwoordig voorzitter
van de Eindhovense PvdA-afdeling. Fiers verzamelde onder meer

via social media vele honderden
handtekeningen onder het verzoek om de vorig jaar 17 september overleden Rein Welschen te
vernoemen. Omdat hij een belangrijke rol speelde bij de wederopstanding van de stad na de economische dreunen die hier in de ja-

NU

Copyright (c)2014 Eindhovens Dagblad 03/09/2014

KORTING

P DE NORMALE WINKELPRIJZEN

een mega paella bereid. foto Jurriaan Balke
leren hoe ze in vijftien minuten
een gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten.
Steijnis is blij dat hij dankzij Van
Diggelen in de regio Eindhoven
kan beginnen. Kookstudio Eindhoven is de vierde locatie in Nederland van Kookers.nl. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in live cooking tijdens evenementen, bij bedrijven, bij mensen thuis of op bijzondere locaties. Onder het mot-

to: koken moet een feest zijn,
richtte Steijnis acht jaar geleden
Kookers.nl op. Als student werkte
hij bij kookstudio’s om zijn studie te betalen. Dat beviel zo goed
dat hij voor zichzelf begon. Met
een team van 34 chef koks bestrijkt hij inmiddels het hele land.
Zijn recept voor succes: „Alles
valt of staat bij mensen gastvrij
ontvangen en zorgen dat ze een
topervaring hebben gehad.”

voor Van der Lee
ren 90 werden uitgedeeld. Onder
Welschen kreeg Brainport vorm.
Maar ook om de warme wijze
waarop hij het burgemeesterschap invulde. Van den Baar
vindt dat Van der Lee net zo goed
recht heeft om geëerd te worden
in de openbare ruimte. Van der

Lee was in de jaren 70 de eerste
PvdA-burgemeester van Eindhoven. Van den Baar schrijft dat Van
der Lee onder meer veel deed op
het gebied van democratisering
van het openbaar bestuur en internationale betrekkingen. Van der
Lee overleed in december.
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Anderhalve ton
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Foundation

Serie Edme Plain en Johnson Brothers
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EERSEL – Het eerste Grand Gala
dat maandagavond ten behoeve
van de LINDA. Foundation gehouden werd bij Oogenlust in Eersel,
heeft 145.000 euro opgebracht.
Dat heeft een woordvoerster van
het organiserende evenementenbureau Chantal Jansen Events be& by TECNAVIA
September 3, 2014 5:32 am / Powered
kendgemaakt.
„We hadden gerekend op zo’n
Dat zijn o.a. Basler 50.000 euro aan opbrengst. De
Frank Walder - Eugen Klein
aanwezigheid van Linda de Mol
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