
Passievolle kookkunstenaar
Style Event bij 
EyeCare Brilservice
AMERSFOORT De gehele collectie 
van het Engelse merk William 
Morris London is exclusief 
aanwezig bij EyeCare Brilservice 
tijdens het Style Event op 23, 24 en 
25 maart, Langestraat 60. Tijdens 
dit event is het mogelijk om alle 
brillen en zonnebrillen te bekijken 
en te passen. Speciaal voor het 
Style Event is er een geweldige 
aanbieding: bij aankoop van een 
complete William Morris bril krijgt 
men een William Morris zonnebril 
cadeau.
Het Engelse merk William Morris 
London heeft een brede en 
gedurfde collectie brillen en 
zonnebrillen. Er zijn twee lijnen: 
Black Label Line en William Morris 
London Line. Beide lijnen hebben 
nieuwe collecties voor het 
voorjaar en de zomer. De nieuwe 
collectie van William Morris 
London is gedurfd met klassieke 
kleuren en af en toe een gewaag-
de opvallende kleur. Black Label 
zoekt graag de grens op met hun 
ontwerpen, maar altijd met een 
luxe uitstraling. Beide collecties 
zijn modern, modebewust en van 
een hoge kwaliteit. Voor ieder wat 
wils met dit veelzijdige merk; elke 
bril in de collectie ademt Londen.
 

Stadsoorkonde voor 
Bekking & Blitz

AMERSFOORT Burgemeester 
Bolsius heeft vrijdag een 
Stadsoorkonde uitgereikt aan 
uitgever Bekking Blitz voor het tot 
stand brengen van vele Amers-
foortse museale en historische 
uitgaven. De uitreiking vond 
plaats tijdens de opening van het 
nieuwe gebouw van Bekking Blitz 
aan de Hardwareweg 9.
,,Bekking Blitz is op bijzondere 
wijze verbonden met Amersfoort. 
Het bedrijf maakt reproducties 
van kunst en fotografie en passen 
die toe op kalenders, agenda’s, 
kaarten en papeterie. De afgelo-
pen jaren gaven zij vele historische 
publicaties en boeken uit over 
kunst, cultuur en over de geschie-
denis van Amersfoort. In praktisch 
ieder museum van Nederland en 
in vele boekhandels zijn hun 
producten te vinden. Ook diverse 
buitenlandse musea hebben hun 
weg naar Bekking Blitz gevonden’’, 
aldus de gemeente in een 
persbericht.
,,Bekking Blitz heeft onder andere 
de uitgave van de reeks weten-
schappelijke publicaties over de 
geschiedenis van Amersfoort, ‘de 
Amersfortiareeks’ mede mogelijk 
gemaakt. ‘De geschiedenis van 
Nederland in vogelvlucht’, tevens 
uitgegeven door Bekking Blitz, 
kent een internationale spreiding 
en is in verschillende talen 
vertaald.’’
 

Burgemeester 
heropent lunchroom 
‘Terminus De 
Onthaasting’

AMERSFOORT Na bijna 15 jaar was 
het interieur van De Onthaasting 
dringend aan vervanging toe. De 
Lionsclub Amersfoort gaf een 
benefietveiling, in samenwerking 
met de Observant, waarmee een 
bedrag van maar liefst 25.150 is 
opgehaald. Hiermee is De 
Onthaasting in een nieuw jasje 
gestoken. Op 23 maart 2018 om 
17.30 uur heropent burgemeester 
Bolsius de opgeknapte lunchroom. 
Jonge mensen met een verstande-
lijke beperking runnen -begeleid 
door Amerpoort- Terminus de 
Onthaasting.

Amersfoort is ‘Johannes Passion stad’

‘Mijn brandstof 
komt vanuit mijn 
roots’
AMERSFOORT Boudewijn Coert is ei-
genaar van Toko BoCo. Een kijkje in 
zijn keuken is genoeg om te kunnen 
ontdekken dat hij een gepassio-
neerd kookkunstenaar is van 
smaakvolle gerechten. Zo geeft hij 
kookclinics voor onder andere het 
Smulweb kookcollege en verzorgt 
hij alle buffetten als de klanken van 
Rabobank Amersfoort Jazz door het 
oude centrum klinken.
 
Arjan Klaver

Trots is Coert ook op de uitnodigin-
gen die hij vanuit Hongarije krijgt 
om zijn kookkunsten te etaleren op 
het jaarlijkse Babel Sound Festival. 
Coert legt uit dat hij destijds door 
zijn ernstig zieke dochter de bood-
schap kreeg om zijn maatschappe-
lijk bestaan een wending te geven. 
„Zij gaf mij de energie en durf om 
voortaan mijn passie te volgen”, 
opent Coert. Het directeurspak ver-
wisselde hij voor een koksbuis. Hij 
verzorgt - Indonesische - catering. 
„Mijn brandstof komt vanuit mijn 
roots”, aldus Coert terwijl hij thuis 
alle ingrediënten voorhanden heeft.
 
INDONESISCH ,,Vanavond staat het 
restaurant ‘ Nonnetje’ weer geheel 
in het teken van de Blauwe Hap. 
Een buffet waar de gastronoom de 
lekkerste authentieke Indonesische 
gerechten onbeperkt kan opschep-
pen. „Ik verzorg elke woensdag-
avond de Blauwe Hap”, legt hij uit. 
„ En dat betekent een hele tafel vol 
met lekkernijen plus een overdaad 
aan smaken, kleuren en geuren. 
Er zijn elke week minimaal acht 
gerechten en diverse bijgerechten. 

Voor de afwisseling presenteer ik 
iedere keer twee nieuwe gerech-
ten. Eten is een sociale break van de 
werkdag. Dat heb ik van mijn vader 
en moeder die in de jaren ‘60 extra 
geld verdienden met het koken voor 
toko’s, restaurants en particulieren, 
meegekregen. Ik stond met mijn 
neus vooraan om hun kooklessen 
te volgen. Hierdoor heb ik heel veel 
authentieke Aziatische recepten le-
ren kennen.
 
WORKSHOPS Genieten van eten en 
drinken en lekkere gerechten ma-
ken voor familie en vrienden zijn 
in mijn leven altijd een grote pas-

sie geweest. Geweldig leuk om te 
doen. Als thuis- en gastkok draag 
ik graag bij om een privé- of zakelij-
ke bijeenkomsten tot een succes te 
maken. Dit kan kleinschalig, maar 
ook conceptmatig met de eetvoor-
stelling M-EAT of mijn foodtruck 
‘Toko Boco On Tour’ waarmee ik 
straks op 19 en 20 mei op de tweede 
editie van de internationaal beken-
de Barndoor Gathering and Vintage 
Volkswagen Show sta. Daarnaast 
vind ik het geweldig om mijn kennis 
en passie te delen. Zo verzorg ik re-
gelmatig workshops. Mijn catering 
is pas geslaagd als mensen met een 
grote glimlach op hun gezicht ge-

nieten van het lekkere eten en drin-
ken. En ik heb inmiddels heel wat 
mensen gezien die van mijn kook-
kunsten genoten. Dit jaar ben ik 
weer een van de acht internationale 
koks op het Babel Sound Festival, 
dat in juli aan het Balatonmeer in 
Hongarije wordt uitgerold. Zelfs de 
ambassadeur van Indonesië komt 
met zijn gevolg tijdens dit festival bij 
mij langs om te genieten van mijn 
kookkunst. Fantastisch toch?”

a Toko Boco Boudewijn Coert, Schu-
mannstraat 20, 3816 NV Amersfoort, 
06 239 298 52, www.toko-boco.nl, 
info@toko-boco.nl

 p Boudewijn Coert laat mensen graag genieten van zijn kookkunsten. 

‘De start van een 
nieuwe traditie’
AMERSFOORT Dit jaar krijgen de 
jaarlijkse geprezen uitvoeringen 
door het Nieuw Bach Ensemble van 
de Johannes Passion een bijzonder 
dimensie. Het streven is om Amers-
foort in de Paasweek de komende 
jaren ‘Johannes Passion stad’ te la-
ten worden. Deze nieuwe traditie is 
op de geboortedag van Bach, op 21 
maart 333 jaar, geleden gestart. 
Veel Amersfoorters zetten zich de 
komende jaren in om zoveel moge-
lijk inwoners te laten genieten van 
de uitvoering.
 
Bianca van der Linden-Snel

Het concert Johannes-Passion J.S. 
Bach, met medewerking van Col-
legium Delft onder leiding van 
Krijn Koetsveld, wordt gegeven op 
woensdag 28 maart om 20.00 uur 
in de St. Franciscus Xaveriuskerk 
aan ‘t Zand. Voorafgaand is een 
Bach-diner te reserveren en na af-
loop is er een ‘meet en greet’. Toe-
gangskaarten zijn te koop via www.
klassiekemuziek.nl/nieuw-bach- 
ensemble
 
UNIEK ,,Door waardevolle samen-
werkingen is er een nieuw uniek 
sociaal project ontstaan, namelijk 

de professionele muzikale weerga-
ve in beeld en geluid van het con-
cert. Buurtbewoners van Amers-
foort Zuid, IndeBuurt033, Vrienden 
van het Nieuw Bach Ensemble, 
profit en non-profit organisaties 
hebben de handen ineengeslagen 
en deze muzikale herbeleving ge-
realiseerd. Hierdoor hebben men-
sen, die om diverse fysieke en/of fi-
nanciële redenen niet meer naar de 
officiële uitvoering kunnen gaan, 
de mogelijkheid om op een drietal 

locaties het concert alsnog mee te 
beleven. Lubbertus Brugge van VI-
AAV zorgt met beeld en geluid voor 
een professionele weergave van de 
prachtige muziek”, zegt Marie-Lou-
ise Hehenkamp, buurtbewoonster 
en lid van Wijkwerkgroep-Zuid.
 
VERBINDING Hans Roos, bestuurslid 
van Stichting Vrienden van Nieuw 
Bach Ensemble, benadrukt het so-
ciaal maatschappelijk belang van 
het project: ,,Door samen te werken 

is een idee omgezet in een unieke 
herbeleving van het concert. Onze 
stichting zet zich de komende ja-
ren in om onze stad te maken tot 
Johannes-Passion-stad. Wij hopen 
de komende jaren ook andere wij-
ken hierbij te betrekken. Muziek en 
cultuur verbindt, het zorgt voor so-
ciale cohesie in elke wijk”.
,,Vrijwilligers, profit of non-profit 
organisaties die het Nieuw Bach 
Ensemble of Wijkwerkgroep-Zuid 
willen ondersteunen, vragen wij 
contact met ons op te nemen. Zon-
der elkaar kom je er immers niet. 
Er wordt gezocht naar vrijwilligers, 
donateurs of bijdragen in natura,” 
zo sluit Roos af.
 
LOCATIES De drie locaties waar de 
uitvoering kan worden meebeleefd 
zijn:
- De Amerhorst, donderdag 29 
maart, inloop 14:30 uur, aanvang 
15:00 uur, aanmelden: 033-
4670467
- De Lichtenberg, Marienhof, don-
derdag 29 maart, inloop 14:00 uur, 
aanvang 14:30 uur,
aanmelden: 033-4696261
- Eemgaarde, vrijdag 30 maart, in-
loop 18:30 uur, aanvang 19:00 uur, 
aanmelden: 06-28761504
www.nieuwbachensemble.nl
https://www.klassiekemuziek.nl/
nieuw-bach- ensemble

 p De uitvoeringen van de Johannes Passion zijn veel geprezen. 

De Zakelijk-pagina 
is bestemd voor zakelijk 
nieuws van adverteerders 
in deze krant. 

Wie iets te melden heeft 
voor deze rubriek kan 
contact opnemen met onze 
verkoopmedewerkers. 
Kijk voor contactgegevens in 
het colofon bij Verkoop.
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