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PREMIUM

ASML-medewerker Alexander Klein uit Duitsland
(links) en chefkok Benny Kock van het Culinaire
Gilde Brabanconne. Een sjieke naam voor de
kookclub in Veldhoven die haar blik richt op de vele
expats in de regioals uitbreiding voor hun cluppie. ©
Kees Martens/DCI Media

Veldhovense
kookclub gaat
internationaal:
koken met expats
van ASML en
Signify
VELDHOVEN - Amateurkookclub
Culinaire Gilde Brabançonne heeft al
ruim 300 leden, maar richt nu ook haar
blik op de vele expats die bedrijven als
ASML, NXP en Signify naar de regio
hebben gebracht: ,,Wij kunnen veel
leren van hun kooktechnieken en
eetculturen.”
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Nu met 25% korting
Gratis verzending

14:28  We moeten met zijn allen winkels met open
deuren mijden uit protest tegen de verkwisting van…

14:06  Bestelbusje vol vervalste merkkleding
gevonden in Eindhovens bedrijfspand

14:05  PSV wierp informeel lijntje uit naar
Blind, die naar Bayern ging

 PREMIUM

14:02  Davy Jansen uit Bladel genomineerd voor
beste bestuurder kleine gemeente

13:54  Vlaamse wordt eerste vrouwelijke rector ooit
voor de TU/e
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Janske Mollen 14-01-23, 16:30 Bron: ED

MEEST GELEZEN

Oesters, eend, kabeljauw en
venusschelpen. Voor minder doen ze het
vanavond niet. De achttien heren die
deze avond als vaste kookavond hebben,
gaan er aan de hand van een speciaal
voor hen ontwikkelde receptuur mee aan
de slag in de keuken van het gilde. ,,Het
is koken, eten, koken, eten”, zegt
Alexander Klein (41) met een lach: ,,En
dat dan zes gangen lang.”



Dat is meteen de charme van deze
kookschool, vindt hij. ,,Het uitgangspunt
is koken en samen eten, maar de sociale
component maakt het voor mij nog
interessanter.” De ASML-medewerker
komt oorspronkelijk uit een plaats in de
buurt van Keulen.

We moeten met zijn allen winkels met open
deuren mijden uit protest tegen de verkwisting van
energie

DE STELLING

We moeten met zijn allen
winkels met open deuren mijden
uit protest tegen de verkwis ting
van energie

In 2 minuten uitgelegd: hoe de rol
van het groeiende ASML groter en
groter wordt

MET VIDEO 1
Dertig uur op de trampoline in
Veldhoven: een wereldrecord,
‘maar eens maar nooit weer’

PREMIUM

MET VIDEO 2
Auto raakt paaltje en belandt
ondersteboven op de weg in
Veldhoven, bestuurster niet…
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WEBWINKEL

BEZOEK DE WEBWINKEL

Meteen een manier
om beter Nederlands
te leren en locals te
leren kennen
- Alexander Klein, ASML

,,Ik woon hier nu sinds 2013", zegt hij in
vrij goed Nederlands, afgewisseld met
halve zinnen in het Engels. ,,Ik spreek
eigenlijk de hele dag Engels. Dit is voor
mij ook meteen een manier om beter
Nederlands te leren en locals te leren
kennen.”

Leren van elkaar
Alexander wil meer dan de taal leren
terwijl hij boven de pannen van de
kookclub hangt. En hij is niet alleen. De
leden van de kookclub willen er een
Engelstalige avond voor expats bij gaan
houden. ,,Die zijn er genoeg door
bedrijven als ASML, DAF, NXP, Philips en
Signify”, somt Berry Kock, de
begeleidend chefkok van deze avond op.

,,Die bedrijven halen duizenden
werknemers van over de hele wereld
naar Nederland. Daar zitten vast mensen
tussen die bij een voetbalvereniging of
tennisclub gaan, maar er zullen er ook
zijn die van koken en lekker eten
houden!”

Wim Luijkx is Oerlenaar van het
Jaar

4
Veldhovense kookclub gaat
internationaal: koken met expats
van ASML en Signify

PREMIUM
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Disney's Aladdin- 2e kaart gratis
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Dagje wellness bij SpaSense

Van €39,50 voor €29,50

Rookmelder 2 stuks

Voor €39,99

De Nationale GezondheidsBeurs

Van €20,00 voor €10,00
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MEEST GEDEELD

Daar zitten vast
mensen tussen die
van koken en lekker
eten houden
- Berry de Kock, Chefkok bij

Amateurkookclub Culinaire Gilde

Brabançonne

En Kock ziet er ook een grote
meerwaarde voor het gilde in: ,,Die
diversiteit van achtergronden, eetculturen
en kooktechnieken, daar kunnen wij ook
veel van leren.”

Bovendien is er vaak sprake van
eenzaamheid onder expats, weten Kock
en Klein. ,,Niet iedereen kan altijd goed
aansluiting vinden binnen de lokale
gemeenschap.”

Kookclub
De kookclub zat eerst in een pand van
ASML op een andere plek in Veldhoven,
maar moest daar vanwege de
uitbreidingsplannen van het bedrijf uit.
,,Ze hebben meegedacht en geholpen bij
het vinden van deze locatie”, zegt Kock.

Het huidige kookgilde is nu een beetje
verstopt tussen een aantal gebouwen
aan de Provincialeweg in Veldhoven.
Maar het kan daar wel beschikken over
een uit de kluiten gewassen,
professionele keuken.

Het Culinaire Gilde Brabançonne is
overigens opgericht in 1977. ,,Voorloper
waren de kookcursussen die werden
gegeven in het Philips Ontspannings

Bestelbus je vol vervalste
merkkle ding gevonden in
Eindhovens bedrijfs pand
14:06

Politie achtervolg de spookrij den de
auto van fatale botsing A16 na
schietpar tij in Roosendaal

PREMIUM

Derde verdachte opgepakt voor
aanslag met zware bom op huis
van agent in Best

Twee doden in auto spookrij der,
één dode in andere auto bij ongeval
op A16 bij Prinsen beek
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IN HERINNERING

Centrum", zegt Kock. ,,Er zijn leden die
elkaar daar hebben ontmoet en nu nog
steeds samen koken op één van onze
avonden.”

Zo zijn er inmiddels 324 leden die elk op
één van de 18 avonden per maand
komen koken. ,,Er zijn avonden met
alleen heren, avonden met alleen dames
(er zijn ongeveer 30 dames lid, red.),
gemengde avonden, maar dus ook
groepen die al járen samen koken”, zegt
Kock.

Je las zojuist één
van je gratis

PREMIUM artikele
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abonnement met dit account.
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M E E S T E  V O O R D E E L

24 maanden 1,50
per week

In 2 minuten uitgelegd: hoe de rol
van het groeiende ASML groter en
groter wordt

MET VIDEO

Biljartbal rolt 24 uur non-stop voor
het goede doel in Wintelre

PREMIUM

Auto raakt paaltje en belandt
ondersteboven op de weg in
Veldhoven, bestuurster niet…

Werk aan Veldhovense
Kempenbaan nu echt van start,
fietsers gaan het als eerste merken

PREMIUM

Dertig uur op de trampoline in
Veldhoven: een wereldrecord,
‘maar eens maar nooit weer’

PREMIUM

MET VIDEO

Mevr. A. Zwartkruis
12-01-2023

Dhr. C. Meulendijks
10-01-2023

Dhr. T. Adang
09-01-2023

Dhr. K. Maasakkers
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