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Voorwoord
Twee keer per jaar ontvangt u van 
Hospice Issoria een uitgave op pa-
pier. 
We vinden het belangrijk iets van ons 
te laten zien aan u als donateur en/of 
als volger van Issoria. In december 
2019 ontving u de Issoria Flits waar-
in we kort terugblikten op dat jaar 
en vooruitblikte op de belangrijkste 
ontwikkelingen in 2020. Toen kwam 
de Corona-crisis. Velen werden er-
door getroffen. In hun persoonlijk 
dan wel hun professionele leven. 
Ook Issoria werd erdoor geraakt. In 
een nooduitgave van de Issoria Flits 
vertelden we hoe Hospice Issoria de 
Corona-crisis doorstond. 

Het was een nooduitgave omdat we
eigenlijk van plan waren via een 
kookboekje onze kookvrijwil-
ligers voor het voetlicht te zet-
ten. We wilden echter eerst in  
rustiger vaarwater terecht komen en u 
daarover informeren. Zoals u voor de  
zomer hebt kunnen lezen, hebben 
we ons snel werkwijzen eigen ge-
maakt waarmee we verantwoord en 
veilig zorg bieden aan onze gasten. 
We hebben dan ook minstens zoveel 
gasten kunnen verzorgen als het jaar 
ervoor. We hebben wel financiële zor-
gen. We teren in op onze buffers om-
dat een aantal acties van de Vrienden 
van Issoria door de Corona-maat-
regelen niet door konden gaan.  
Daarom willen we de uitgave van het 
kookboekje niet verder uitstellen. 
We willen graag positieve aandacht 

besteden aan het werk dat onze kook- 
vrijwilligers verrichten om u over te 
halen ons in deze moeilijke tijden ex-
tra te steunen. Op pagina 26 vindt u 
informatie over hoe u ons financieel 
kunt ondersteunen.

Tien kookvrijwilligers zorgen ervoor 
dat onze gasten iedere dag ’s avonds 
een verse maaltijd naar hun zin of 
smaak krijgen. Bij ons geen maaltij-
den van een cateraar of uit de diep-
vries. Iedere dag maakt de kok van 
dienst een ronde langs de gasten en 
vraagt waar zij trek in hebben. Dan 
gaat de kok vervolgens zelf inkopen 
doen bij de groenteboer, slager of vis-
boer. Er zijn dagen dat de kookvrij-
williger echt meerdere verschillende 
verse maaltijden kookt!

En dan komt het voor dat de gast ’s 
middags wel trek had, maar ’s avonds 
geen eetlust heeft. Dat is dan maar 
zo, tegen die teleurstelling moet je 
als kookvrijwilliger kunnen. Maar 
meestal zijn de gasten (en de familie 
die soms mee-eet) verguld over het 
eten. Lievelingskostjes, soms uit een 
ver verleden, roepen herinneringen 
op bij onze gasten en maken zo de 
dag de moeite waard.

Dit zijn onze koks. We zijn trots op 
ze. We hopen dat hun favoriete recep-
ten u ook bevallen. En dat ze voor u 
een motivatie zijn om het werk van al 
die vrijwilligers bij Issoria te blijven 
steunen.
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den kunt vinden. 
Daar vond ik de vacature voor kookvrij-
williger bij Issoria. Precies in de roos! Ik 
voel me als een vis in het water.”
 
Wat is het gekste gerecht waar 
een gast ooit om heeft gevraagd?
 “Nou - gek vind ik nooit iets en er schiet 
me niet echt iets te binnen; misschien de 
geraspte en vervolgens gezeefde kom-
kommer voor een gaste die niets meer 
kon verdragen wat maar enigszins bleef 
steken in haar keel.” 

Wat is van jouw gerechten de 
meest geliefde bij de gasten? 
“Tja, lastig... Mihoen, witlof met ham, 
kaas en puree, en vispotje vinden altijd 
gretig aftrek. En mijn soepen natuurlijk. 
Ik maak vrijwel elke kookdienst een gro-
te pan verse soep voor de avonddienst en 
de lunch van de volgende dag.” 
 
Wat is jouw favoriete plek in 
Leiden? “Ik ben in Leiden geboren en 
ik ben ontzettend trots op mijn prachti-
ge stad. Er zijn zo veel mooie plekken! 
Een van mijn favorieten is wel de Hor-
tus Botanicus. Heerlijk om doorheen te 
slenteren, lekker op een bankje te zitten 
of de kassen te bekijken. Ik kwam er als 
klein kind al met mijn oma. Toen was 
de toegang nog een dubbeltje. Met mijn 
museumjaarkaart wip ik nu regelma-
tig naar binnen al is het maar voor een 
half uurtje. Je kunt er trouwens ook leuk 
lunchen of borrelen zonder dat je entree 
hoeft te betalen.” 

Wat is jouw favoriete gerecht? 
“Bloemkoolsoep.” 

Thea de Vette – is sinds twee jaar kook-
vrijwilliger bij Issoria. Een jaar daarvoor 
was ze gestopt met werken in loondienst 
als strategisch adviseur organisatie en 
communicatie. Nu doet ze op dat gebied 
nog af en toe een klus als freelancer. Ze is 
25 jaar getrouwd met Erik en zij hebben 
twee volwassen kinderen. En ze heeft 
een hond: Max, een teckel van vijf jaar. 
 
Ervaring als kok: “Ik had lange tijd 
een bijbaan in de horeca tijdens middel-
bare school en studie.  Daarna nog een 
jaar of negen omdat ik het zo leuk vond 
naast mijn werk. Later kookte ik regel-
matig als hobbykok voor groepen en bij 
een buurthuis. En nu dus bij Issoria.” 
 
Hoe ben je bij Issoria 
terecht gekomen? “Ik stopte met 
mijn baan en wilde mensen blij maken 
met mijn kookkunsten, maar niet com-
mercieel. Ergens waar het er echt toe 
deed. Ik ben gaan zoeken op de website 
I-doe, waar je vrijwilligerswerkzaamhe-

Thea de Vette
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Bloemkoolsoep 
Voor-/lunchgerecht voor 4 personen

Ingrediënten
 
2 uien, in stukken
2 tenen knoflook, fijn gehakt
olijfolie 
bloemkool, in stukken
aardappeltjes, geschild en in stukken
verse kruiden (2 blaadjes laurierblad, eetlepel 
bieslook, 2 blaadjes salie) 
eventueel restjes groenten, zoals prei, kool, len-
te-ui, in stukken
1 groentebouillon blokje 
Maggi

Bereiding
 
- Fruit de knoflook en de ui aan met een scheut  
 olijfolie in een hoge pan.
- Voeg de bloemkool, aardappelen en overige   
 groenten toe aan het uienmengsel en   
 fruit verder mee.
- Voeg de verse kruiden toe. 
- Als de groenten glazig zijn, voeg een liter water  
 en het bouillonblokje toe. 
- Breng het geheel aan de kook en laat 
 20 minuten pruttelen op laag vuur. 
- Pureer de soep en breng op smaak, eventueel  
 met wat Maggi. 
- Serveer deze comfortsoep in kommen en 
 garneer met een vers blaadje peterselie. 
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kookvrijwilliger nodig was. Dus die 
keus was snel gemaakt! Ik vind het leuk 
dat mijn hobby nu een plaats gekregen 
heeft door mijn vrijwilligerswerk. Ik 
ben in februari begonnen met koken en 
kook nu dus ongeveer een half jaar. Ik 
vind het fijn om onze gasten te verwen-
nen en hun keuzemaaltijd te maken 
en mooi op te maken. Het oog wil ook 
wat!”

Wat is het gekste gerecht waar 
een gast ooit om heeft gevraagd?
“Nog geen gekke vragen gehad.”

Wat is jouw favoriete plek om 
te ontspannen? “Ik ga heel graag 
naar het strand bij Katwijk of naar 
een van de Waddeneilanden. Heerlijk 
uitwaaien!”

Wat is je favoriete gerecht en 
waarom? “Sinds ik de kookboeken 
van Ottolenghi ontdekt heb eet ik veel 
groentegerechten die veelal in de oven 
geroosterd zijn. Dat geeft een lekkere 
volle smaak.  Een voorbeeld hiervan 
is de gevulde portobello: een heerlijk 
voorgerecht. In de zomer is de groen-
tenpaella ook een favoriet.”

Janne Tulp – was hoofd Personeel en 
Organisatie van een grote zorginstelling 
in de ouderenzorg. Zij is 62 jaar en zij 
stopte vorig jaar eerder met werken om 
tijd te hebben voor andere dingen in 
het leven. Zoals bijvoorbeeld kunstge-
schiedenis studeren en zingen en samen 
reizen met haar partner Marianne.

Ervaring als kok: “Ik ben een hob-
by-kok en heb het altijd al heel erg leuk 
gevonden om te koken voor vrienden. 
Daarnaast hou ik zelf erg van lekker 
eten. Ik kijk graag naar Master Chef 
op de televisie. Het is een spannende 
wedstrijd tegen de klok. Lekker koken 
is een ding, maar de timing dat alles op 
tijd klaar is zeker zo belangrijk.”  

Hoe ben je bij Issoria
terecht gekomen? “Ik wilde graag 
vrijwilligerswerk gaan doen om zo ook 
iets bij te dragen aan onze stad. Via mijn 
tennisvriendin Verena, die zorgvrijwil-
liger is bij Issoria, hoorde ik dat er een 

Janne Tulp
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Gevulde portobello met 
zacht smeltende Taleggio 
(een heerlijk vegetarisch recept van Ottolenghi)
Voorgerecht voor 4 personen

Ingrediënten

4 grote portobello’s
ca 6 eetlepels olie
1 kleine ui, fijn gesneden
1 stengel bleekselderij, in fijne blokjes
100 gram zongedroogde tomaatjes, fijn gehakt
2 tenen knoflook, fijn gehakt
20 gram Parmezaanse kaas, geraspt
1 el dragonblaadjes, fijn gehakt
4 el basilicumblad, grof gesnipperd
100 gram Taleggio (kaas), in plakjes

Bereiding

- Verhit de oven tot 180°C graden. Bekleed de  
 bakplaat met bakpapier. Leg de portobello’s   
 met de bolle kant naar beneden op de bakplaat,  
 sprenkel er wat olie over en bestrooi met zout  
 en peper. Zet de bakplaat in de oven en rooster  
 de portobello’s ongeveer 15 minuten tot ze   
 zachter worden.
- Verhit intussen 2 eetlepels olie in een 
 koekenpan en smoor ui en bleekselderij 5-10  
 minuten op laag vuur tot de groenten gaar zijn,  
 maar laat ze niet bruin worden. 
- Voeg de zongedroogde tomaatjes en de 
 knoflook toe en smoor alles nog een paar
 minuten. Neem de pan van het vuur en laat  
 het groentemengsel afkoelen. 
- Schep de Parmezaanse kaas, de dragon en de  
 helft van de basilicum door het groente-
 mengsel. Breng op smaak met peper. 
- Schep de vulling in de portobello’s en leg er een  
 plakje Taleggio op. Voorzichtig met zout want  
 de Taleggio is vrij zout. Zet weer 10 minuten in
 de oven tot de kaas gesmolten is en de 
 portobello’s gaar zijn. 
- Garneer de portobello’s met de overgebleven  
 basilicum en serveer het met een groene sla. 
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Gemiva, tig jaar voor ’s Heeren Loo,  
tig jaar voor Leiden Road Runners Club, 
l’Accolade Ile d’Oléron (camping voor 
mensen met een beperking), en voor 
diverse evenementen zoals: vrijwilligers 
Leiden Marathon (3 x 450 personen), 
BBQ Leidse Rembrandtdagen (250 per-
sonen), buurthuis, kok aan huis en nog 
vele andere gelegenheden.

Hoe ben je bij Issoria 
terecht gekomen? “Ongeveer twee 
jaar geleden ben ik via een oproep op Fa-
cebook bij Issoria terechtgekomen, waar 
ik met heel veel plezier gemiddeld een 
keer per week kook en dan meestal op 
vrijdag.”

Wat is het gekste gerecht waar 
een gast ooit om heeft gevraagd? 
“Kalfslever, gebakken uien, spek en 
appel. Misschien niet een gek gerecht 
(klassieker!) maar weinig gevraagd!”

Wat is jouw favoriete plek om 
te ontspannen? “Op de bank na een 
lekkere maaltijd.”

Wat is je favoriete gerecht en 
waarom? “Penne met pesto, daar kan 
je van alles aan toevoegen en van alles bij 
eten.”

Martin Arbouw is sinds ruim twee 
jaar  kookvrijwilliger bij Issoria. Na veer-
tig jaar werken in diverse functies is hij 
zeven jaar geleden met vervroegd pen-
sioen gegaan. Hij heeft een enorme er-
varing als kok. Nu kookt hij meestal op 
vrijdag voor de gasten van Issoria. Hij is 
getrouwd en heeft twee kinderen en vijf 
kleinkinderen.

Beroep: “Ik heb 40 jaar in diverse func-
ties gewerkt bij CCV (grootste leveran-
cier van pinautomaten in Nederland), 
zoals computeroperator, manager, pro-
jectleider en intern auditor. Sinds zeven 
jaar ben ik met vervroegd pensioen.”  

Ervaring als kok: “Gezien mijn pas-
sie voor het koken heb ik heel veel ge-
kookt, en kook ik nog steeds, bij diverse 
organisaties op vrijwillige basis. Vanaf 
1984 tot 1997 voor vakantiekampen van 
LCKV, zeven  jaar voor schoolkampen 
van de Korte Vlietschool, zes jaar voor 
glutenvrije kinderkampen, tig jaar voor 

Martin Arbouw
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Penne met pesto
Hoofdgerecht voor 4 personen 

Ingrediënten

500 gram penne
4 à 5 el groene pesto
1 teentje knoflook, fijngesneden
1 middelgrote ui, gesnipperd
1/2 rode paprika in reepjes
1/2 courgette, in kleine blokjes
10 st gedroogde tomaat, in reepjes
15 zwarte olijven, in ringetjes gesneden
1 bakje verse basilicum, grof gesneden
1 el gedroogde oregano
Parmezaanse kaas, naar behoefte
extra: moot zalm of plakjes serranoham

Bereiding

- Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing 
 ‘al dente’.
- Laat de ui, knoflook, paprika, gedroogde tomaat  
 en courgette zachtjes garen in olijfolie.
- Voeg daarna de gekookte penne, pesto, olijven  
 toe aan de groenten.
- Voeg als laatste de grof gesneden basilicum en  
 de oregano toe.
- Schep de pasta op de (voorverwarmde) borden. 
- Rasp wat Parmezaanse kaas over de pasta, 
 druppel er wat olijfolie over en bestrooi met  
 wat kleine basilicumblaadjes.
- Lekker met een stukje gebakken zalm of wat  
 plakjes serranoham.
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Beroep: “Ik heb altijd in de horeca ge-
werkt. Ben kok geweest in een Indisch 
restaurant in Benidorm. En ik heb zelf  
restaurants (Franse stijl) gehad in Sche-
veningen, Den Haag en Rotterdam. En 
ik heb ook veel cateringwerk gedaan, 
onder meer voor de gemeente Leiden.” 

Hoe ben je bij Issoria 
terecht gekomen? “Ik was al buddy 
en kwam op een bijeenkomst één van de 
verpleegkundigen van Issoria tegen. Ze 
vertelde dat ze zorgvrijwilligers zochten. 
Ik meldde me aan. Ik draaide altijd een 
C-dienst en toen moesten de zorgvrijwil-
ligers nog zelf koken. Tussen het zorgen 
door nam ik die kookdienst dan meestal 
over. Ik kookte soms wel drie keer per 
week. Gewoon omdat ik kon en omdat 
het nodig was. Later kwamen er kook-
vrijwilligers bij. Drie of vier jaar geleden 
werd de combinatie mij te zwaar en daar-
na werkte ik alleen als kookvrijwilliger.”  

Wat is het gekste gerecht waar 
een gast ooit om heeft gevraagd? 
“Een uitgebreide Indische rijsttafel voor 
een gast en zijn hele familie. Uitgeser-
veerd op een warme zomerdag op een 
mooie gedekte tafel in de tuin.”   

Wat is je favoriete plek om te ont-
spannen? “Heel burgerlijk – haha -  op 
de bank met hond en kat met Netflix. “ 
 
Wat is van jouw gerechten de 
meest geliefde bij de gasten? 
“Gewoon een lekker Leids stamppotje.”  
 
 
 

Aad Burgwal – begon zestien jaar 
geleden als zorgvrijwilliger bij Isso-
ria. Meer dan dertien jaar was hij ook 
kookvrijwilliger. Hij kookte soms wel 
drie keer per week, gewoon omdat 
hij tijd had en omdat het nodig was. 
Hij steunde Issoria ook via een actie 
voor de Fantastische 1001-euro-club 
met het tegen betaling compleet  ver-
zorgen (“tot en met het opruimen”) 
van diners, buffetten of borrelhapjes 
Voor al zijn vrijwilligerswerk werd hij in 
2018 geridderd.. 
Aad woont alleen sinds zijn partner 
Daan anderhalf jaar geleden over-
leed. Ze waren meer dan veertig jaar 
samen, waarvan vele jaren getrouwd. 
Aad is gelukkig met zes petekinderen. 

Ervaring als kok: “Heel veel, altijd 
in de keuken gestaan. Ik kreeg het koken 
mee van mijn ouders. Ik leerde alles in 
de praktijk.”   

Aad Burgwal
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Stamppot rauwe andijvie 
met rundvlees 
Hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten
600 gram rundvleeslappen (150 gr per persoon), 
in grove stukken 
boter en/of olie 
300 ml water 
1 laurierblad en 2 kruidnagels (steek de kruid-
nagels gewoon door het blad zodat ze er later 
makkelijk uit te vissen zijn) 
peper en zout 
(en als je wilt een flesje oud bruin bier) 
1 kilo kruimige aardappelen 
500 gram gesneden rauwe andijvie 
4 grote uien, snipperen 
150 gram spekblokjes 
100 gram kleine blokjes belegen kaas 
1 bouillonblokje 
flinke klont boter
een kopje warme melk 

Bereiding

Het rundvlees: 
- Doe braadolie in een braadpan en bak de 
 rundvleeslappen aan.
- Als het vlees rondom mooi bruin is, voeg dan  
 kruiden (laurierblad, kruidnagel en peper en  
 zout) toe. 
- Overgiet het geheel met water (en eventueel  
 bier voor het lekkere) en laat dit op laag vuur  
 twee uur sudderen tot het vlees gaar is.

De stamppot: 
- Schil de aardappelen en kook die in een hoge  
 pan met water.
- Fruit in een aparte koekenpan de ui en de 
 spekjes aan.
- Giet de aardappelen af als ze gaar zijn en laat ze  
 uitstomen. 
- Warm de melk op en los daarin het 
 bouillonblokje op. 
- Voeg de warme melk, de kaasblokjes, een klont  
 boter bij de aardappelen en stamp dit tot een  
 grove massa.
- Roer daar de andijvie en de ui met spekjes 
 vervolgens doorheen.
- Serveer de stamppot en het rundvlees (haal het  
 laurierblad eruit) in twee aparte schalen.
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Hoe ben je bij Issoria 
terecht gekomen? “Ik werkte niet  
meer en had de behoefte iets nuttigs te 
doen met mijn kennis en kunde. Ik zag 
op Facebook dat er vrijwilligers gezocht 
werden. Ik voldoe zoveel mogelijk aan 
de wensen van de gasten, maar helaas 
kan ik geen zes verschillende maaltijden 
maken.”

Wat is het gekste gerecht waar 
een gast ooit om heeft gevraagd? 
“Een broodje döner kebab. Dat heb ik 
gehaald op de Korevaarstraat.”

Wat is jouw favoriete plek om te 
ontspannen? “In mijn achtertuin met 
uitzicht op Sunny Home  waar Maarten 
en Eva helaas niet meer wonen. en ik ga 
graag in het Plantsoen wandelen.”

Wat is je favoriete gerecht en 
waarom? “Polpette – Italiaanse ge-
haktballetjes – met tomatenrisotto en 
basilicum. Salade erbij van rucola met 
kerstomaatjes en mozzarellabolletjes. De 
Italiaanse keuken is mijn favoriet.”

Tomatenrisotto met 
polpette van lamsgehakt
Hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten

Risotto
300 gram risottorijst
1 ui
2 teentjes knoflook
2 kleine of 1 grote stengel bleekselderij
2 wortels ter grootte van een middel-
vinger
olijfolie 
500 gram passata di pomodore (gezeef-
de tomaten)
1 liter kippenbouillon
Peper, zout
150 gram geraspte kaas

Albert Gilissen – is ongeveer drie 
jaar kookvrijwilliger bij Issoria. Hij heeft 
op allerlei terreinen gewerkt: hij was 
leraar Nederlands, journalist, uitgever, 
en tv-redacteur en -regisseur. Albert is 
64 en hij woont  – “naar alle tevreden-
heid alleen“ - tegenover Sunny Home, 
het huis waar tot voor kort de schrijver 
Maarten Biesheuvel woonde. Hij kookte 
een tijd lang elke dag voor de schrijver 
en diens vrouw Eva.

Ervaring als kok: “Ik ben autodidact. 
Heb bij Endemol – waarvoor ik veertien 
jaar heb gewerkt – kookprogramma’s ge-
maakt. Ik heb Herman den Blijker zo-
gezegd op de kaart gezet. Ik heb een jaar 
lang een kookstudio gehad boven een 
Italiaans restaurant in Zoetermeer. Maar 
dat was niet rendabel; aan het eind van 
het jaar had ik het daar heel druk, maar 
verder was er vaak langere tijd niets te 
doen.”

Albert Gilissen
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Polpette
400 gram lamsgehakt
1 ei
50 gram paneermeel
1 bosje basilicum

Salade
rucola
minimozzarella
bakje kerstomaatjes
3 el olijfolie
1 el balsamico azijn
1/2 tl mosterd
1/2 tl suiker

Bereiding
- Meng een ei, 50 gram paneermeel, peper, zout  
 en een eetlepel fijngehakte basilicum door het  
 lamsgehakt en draai hier balletjes van met een  
 doorsnede van 2 tot 2,5 centimeter doorsnede. 
- Bak deze balletjes (polpette) gaar in een 
 koekenpan met olijfolie. 
- Doe de passata bij de bouillon in een pan en  
 verwarm dit. 
- Snipper de ui, snijd de wortels en de 
 bleekselderij in kleine blokjes (1/2 cm) of   
 schijfjes en knijp de knoflook fijn. 
- Doe alles in een koekenpan met ruim olijfolie 
 en fruit dit 3 minuten. 
- Voeg de risottorijst toe en bak al roerend mee  
 tot de korrels glazig zijn en de olie hebben   
 opgenomen. 
- Voeg telkens met een soeplepel een scheut   
 hete bouillon met passata toe aan de koekenpan  
 en blijf roeren tot het vocht bijna is 
 opgenomen. Herhaal dit tot de rijst gaar is. 
 Dit duurt ca. 25 min. Als het goed is heeft de  
 rijst dan nog een beetje beet. 
- Proef en voeg eventueel peper en zout toe.
- Doe dan de polpette bij de risotto en roer goed  
 door elkaar tot alles de juiste temperatuur heeft. 
- Uitserveren op een diep bord en garneren met  
 wat basilicum.  
- Serveer hierbij een apart schaaltje met rucola,  
 halve kerstomaatjes en bolletjes minimozzarella  
 met een dressing van olijfolie, balsamico, 
 mosterd, peper, zout en wat suiker en een   
 schaaltje met geraspte kaas voor over de risotto.
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Beroep (nu of vroeger): “Ik heb 
de opleiding tot lerares textiele werk-
vormen gevolgd. Ik heb echter nooit 
voor de klas gestaan. In de tijd dat ik 
de opleiding afrondde verdween het 
vak uit het onderwijs. Daardoor heb 
ik duizend-en-één dingen gedaan van 
borduurwerk voor couturier Frank Go-
vers, eindredactie handwerkboeken, 
bedrijfsleidster bij Dille & Kamille, be-
heerder van het alumnibestand van de 
universiteit tot uiteindelijk eigenaar zijn 
van mijn eigen kookwinkel Pot & Pan.” 
 
Hoe ben je bij Issoria 
terecht gekomen? “Vrienden waren 
vlak voor de opening naar de open dag 
van Issoria geweest en vertelden dat ze 
daar kookvrijwilligers nodig hadden. 
Voor de kinderen hoefde ik ’s middags 
niet meer thuis te zijn en ik vond dat 
ik me naast mijn baan ook weleens wat 
meer maatschappelijk kon inzetten. 
Daarom heb ik me aangemeld en zo is 
het gekomen.”
 
Wat is het gekste gerecht waar 
een gast ooit om heeft gevraagd? 
“Tot pap gekookte witlof en spaghetti 
uit het rode pak van Honig met sesam-
olie!!!!! Behalve dat het echt niet lekker 
is, ruikt het naar en ziet het er ook he-
lemaal niet aantrekkelijk uit, die bleke 
hap.” 
 
Wat is jouw favoriete plek om 
te ontspannen? “Wandelen in de na-
tuur, favoriet is dan wel het strand.” 
 
Wat is je favoriete gerecht en 
waarom? “Ik heb niet één favoriet 
gerecht; er is zo verschrikkelijk veel lek-
kers. Misschien een lichte voorkeur voor 
de mediterrane keuken.” 

 
 
 

Hillie Hallink - gepensioneerd, moe-
der van twee zonen en een dochter en 
oma van een klein meisje -  is – met een 
onderbreking – al meer dan tien jaar 
kookvrijwilliger bij Issoria – negen jaar 
in de keuken van het huis aan de Plan-
tage en sinds 1 januari 2018 in de keu-
ken van het huis aan de Burggravenlaan. 
Elke week is zij daar een dag aan de 
slag om een avondmaaltijd te ma-
ken voor de gasten van de hospice 
– en voor bezoekers die graag willen 
mee-eten. Meestal op maandag, maar 
eenmaal in de maand op zaterdag. 
Ze heeft veel ervaring op culinair ge-
bied: ze heeft veel geleerd toen ze be-
gin jaren tachtig een tijdje als hulpkok 
werkte bij Mangerie De Koekop. En ze 
heeft in haar latere baan voor het Leids 
Universiteits Fonds veel gekookt voor 
collega’s, diners en partijen. “En zo nu 
en dan kook ik voor feestjes van fami-
lie en vrienden. Maar vooral ook voor 
etentjes thuis met mijn kinderen, fa-
milie of vrienden en vriendinnen.”  
 

Hillie Hallink
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Vispie    

Hoofdgerecht voor 6 personen

Ingrediënten
 
Vulling
750 gram kabeljauwfilet 
250 gram gestoomde makreel 
200 gram zalmfilet 
120 gram gepelde gamba 
klontje roomboter 
125 gram in ringen gesneden prei 
4 hardgekookte eieren, in plakjes 
25 gram panko (Japanse paneermeel)
25 gram Parmezaanse kaas, geraspt 

Puree 
1500 gram kruimige aardappels, geschild en in 
stukken peper en zout 
roomboter 
100 gram jong belegen geraspte kaas 

Pocheervocht 
1 liter visfond 
4 el droge vermouth (Martini/Noilly Prat) 
1 ui, grof gehakt 
1 kleine bol venkel, hart verwijderd en de rest in 
stukken 
1 kleine wortel, in stukken 
1 kleine stengel bleekselderij, in stukken 
1 laurierblad 
Snuf saffraan 

Dillesaus 
75 gram ongezouten roomboter 
75 gram patentbloem 
150 ml halfvolle melk 
klein bekertje crème fraiche
handje verse dille, fijngehakt of paar theelepels 
gedroogd
peper en zout (voorzichtig met dit laatste want de 
makreel is al vrij zout)

Bereiding
- Kook de aardappelen in gezouten water gaar,  
 giet af, laat uitdampen en pureer met peper,  
 zout en roomboter. Roer de kaas erdoor en laat  
 smelten. Houd warm. 
- Breng alle ingrediënten voor het pocheervocht  
 aan de kook. Zet het vuur iets lager en laat de  
 vloeistof 5 minuten zachtjes koken. 

- Zet het vuur nog lager tot  
 net onder het kookpunt,  
 leg alle vis en garnalen erin  
 en pocheer 3 minuten. 
 Verwijder voorzichtig uit de  
 pan met een schuimspaan en  
 houd apart. 
- Giet het pocheervocht door 
 een zeef in een andere pan,  
 breng terug aan de kook en  
 kook tot de helft in. 
-  Verwarm de oven op 180°C  
 (160°C hete lucht) en vet een  
 passende ovenschaal in met  
 roomboter. 
- Verhit voor de dillesaus   
 roomboter en bloem op een  
 zacht vuurtje en laat enkele
  minuten garen (niet brui- 
 nen). Voeg het gereduceerde 
 pocheervocht toe en roer met 
 een garde egaal. Voeg melk  
 en dille en prei toe, breng  
 weer terug aan de kook en  
 laat de saus 10 minuten   
 zachtjes koken. Voeg tot slot  
 de crème fraiche toe en voeg  
 peper en zout naar smaak toe. 
- Vlok de gepocheerde vis en  
 leg op de bodem van de  
 beboterde ovenschaal.   
 Schenk er de helft van de  
 dillesaus over. Verdeel er de  
 plakjes ei over. Bedek met de  
 aardappelpuree, bestrooi met  
 panko en Parmezaanse kaas  
 en zet 20 à 25 minuten in de  
 oven tot goudbruin. 
- Warm de resterende dillesaus  
 op en serveer die bij de pie. 
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Universiteit Leiden. Ga ook graag op 
vakantie, liefst stedentrips en cultuur 
van landen (binnen en buiten Europa)  
verkennen.”  

Hoe ben je bij Issoria 
terecht gekomen?  “Omdat ik zo 
van koken en eten houd, viel mijn oog 
jaren geleden op een advertentie waarin 
Issoria kookvrijwilligers zocht. Ik wist 
van het bestaan van Issoria, omdat ik al 
jarenlang langs Issoria fiets of loop. Mijn 
oudste broer is onverwacht overleden 
toen ik eind twintig was. Zelf heb ik 
geen afscheid van hem kunnen nemen. 
Op deze manier kan ik andere mensen 
helpen een laatste tijd met elkaar aange-
naam door te brengen. Lekker eten vind 
ik daarbij essentieel. Vorig jaar zocht ik 
naar extra betekenis in mijn leven en 
dacht ik aan de advertentie van jaren ge-
leden. Ik heb toen gemaild naar Issoria 
met de vraag of er nog steeds vrijwilli-
gers nodig zijn. Diezelfde middag ont-
ving ik antwoord en zo geschiedde….”

Wat is het gekste gerecht waar 
een gast ooit om heeft gevraagd? 
“Dit is nog nooit voorgekomen, daar-
voor werk ik er te kort, denk ik.”

Wat is jouw favoriete plek om te 
ontspannen? “Aan de ene kant: thuis 
op de bank met boek, kopje thee en af 
en toe naar buiten starend naar langsko-
mende boten en mensen (ik woon aan 
het Utrechtse Jaagpad). Aan de andere 
kant: alleen op een terras in de warme 
zon in Parijs (of andere bruisende stad) 
met Frans kooktijdschrift, glas wijn en 
mensen kijken.”

Wat is je favoriete gerecht en 
waarom? “Ik heb niet echt een favo-
riet gerecht. Maar de  leukste tijd van het 
jaar om te koken en te eten vind ik heel 
cliché: rondom kerst. Met veel familie, 
vrienden met allemaal heerlijke gerech-
ten rond een grote tafel met kaarsjes  
etcetera.”

Anita van der Wielen – is mana-
ger Kwaliteit & Auditing bij Reclasse-
ring Nederland. Daarvoor werkte zij 
als manager en inspecteur in het on-
derwijs. Ze is 47 jaar. Sinds bijna een 
jaar is zij kookvrijwilliger bij Issoria. Ze 
houdt van koken en eten, maar ze heeft 
daarnaast ook veel andere interesses.  

Persoonlijke informatie: “Ik ben 
alleenstaand. In mijn vrije tijd houd ik 
me bezig met alles wat met eten, drinken 
en koken te maken heeft. Ik heb een keer 
per week balletles, twee tot drie keer per 
week bootcamptraining, een keer per 
acht weken leesclub. 
Daarbuiten lees ik ook veel: literatuur, 
geschiedenis en meer. Ik ben lid van de 
Raad van Toezicht van Leerorkest en In-
strumentendepot. Verder probeer ik een 
keer per maand naar het theater te gaan. 
En twee keer in de maand naar de bio-
scoop met mijn Cinevillepas. 
Ik wil een eetclub oprichten. Ben ooit 
in geschiedenis afgestudeerd aan de 

Anita van der Wielen
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Quiche Lorraine
Hoofd- of lunchgerecht voor 4/8 personen

Ingrediënten

Deeg
125 gram koude boter, in kleine blokjes
250 gram bloem
1 ei
Snuf zout
1 tl ijskoud water

Vulling
200 gram gerookte spekreepjes
150 ml melk
250 ml crème fraîche
120 gram gruyère, geraspt of Hollandse kaas, 
geraspt
4 eieren
nootmuskaat
peper

Bereiding
- Leg bakpapier op de bodem van een 
 quichevorm of springvorm Ø 24 cm en beboter  
 de wanden.
- Verwarm de oven voor op 200°C.
- Kneed de ingrediënten voor het deeg kort   
 (anders wordt de korst minder bros) en vorm  
 tot een bal. Wikkel de bal in folie en laat een  
 half uur rusten in de koelkast.
- Bak de spekjes uit.
- Rol het deeg uit en bekleed de vorm.
- Prik gaatjes in het deeg met een vork.
- Verspreid de uitgebakken spek over het deeg.
- Meng de melk, crème fraiche, kaas, eieren,   
 nootmuskaat en peper.
- Giet het mengsel over de spekjes.
- Bak de quiche in ca. 40 minuten in de 
 (voorverwarmde) oven gaar. 

Tips
- Wil je een snel deeg, gebruik dan een rol hartige  
 taartdeeg uit de koeling of bladerdeeg uit de  
 vriezer.
- Maak de quiche een dag van tevoren, serveer de  
 quiche dan op kamertemperatuur of verwarm  
 ca. 15 minuten op 160 °C.
- Serveer met een groene salade.
- Bak 2 uien in halve ringen mee bij de spekjes
- Gebruik Münsterkaas i.p.v. geraspte kaas
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of kroket tot nasi (één meneer wilde dit 
elke dag, nooit iets anders, weken ach-
ter elkaar) of griesmeelpudding. Oudere 
mensen willen vaak graag “ouderwets 
eten”: groenten, aardappelen en vlees 
of iets wat ze vroeger thuis of als kind 
graag aten. Soms willen ze eten met zeer 
uitgesproken smaken als bami, nasi enzo 
omdat ze door chemo vaak weinig smaak 
meer hebben. Veel soep ook.
Ook veel vla en perenijsjes: wij luiste-
ren en koken waar ze nog trek in heb-
ben en maken dat zo mooi mogelijk.” 
 
Wat is je favoriete plek om te 
ontspannen?  
“Het strand bij Katwijk.”
 
Wat is je favoriete 
gerecht? 
“Om te koken èn te eten: 
Indische rijsttafel en soep.
 
 
 
 
 

Jessica Cliné – is sinds vijf jaar 
kookvrijwilliger. Ze heeft 45 jaar in het 
onderwijs gewerkt. 
Sinds twee jaar is ze weduwe. Ze heeft 
twee dochters en twee kleinzoons.  

Ervaring als kok: “Koken voor mijn 
gezin, taarten bakken voor het café waar 
ik werk. Ik heb kookclubs voor kinderen 
geleid en ik kookte voor grotere groepen.” 

Hoe ben je bij Issoria 
terecht gekomen?
“Op een informatiemarkt voor 65-plus-
sers werd ik aangesproken door iemand 
van Issoria die vertelde dat ze op zoek 
waren naar kookvrijwilligers. 
Ben gaan kijken in Issoria, heb een ge-
sprek gehad en nu is het vijf jaar later 
nog steeds leuk om te doen.

Wat is het gekste gerecht waar-
om een gast ooit heeft gevraagd? 
“Eigenlijk is niets gek. Mensen willen 
graag iets eten wat ze nog blij maakt en 
dat kan alles zijn:  van een broodje haring 

Jessica Cliné
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Fondant aardappeltjes  
Bijgerecht voor 4 personen 

Ingrediënten

1 kilo kruimige aardappelen
4 el couscous - droog, fijne korrel of griesmeel.
zout
roomboter

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 200°C.
- Schil de aardappelen en snijd ze in vieren. 
 Kook ze in iets gezouten water tot ze bijna gaar  
 zijn, nog ietsje hard.
- Giet ze af in een vergiet, laat iets afkoelen.
- Strooi nu de droge couscous (of griesmeel)   
 over de aardappelen en schud ze goed op zodat  
 ze rondom bedekt zijn.
- Leg bakpapier op de bakplaat en schud de aard 
 appelen erop.
- Leg hier en daar een klontje boter erop en bak  
 ze in de oven tot ze mooi gekleurd zijn en gaar  
 (ca. 30 minuten).
- Af en toe omscheppen en misschien een extra  
 klontje boter toevoegen.
- Als het goed is zijn ze nu van buiten knapperig  
 en zacht aan de binnenkant. 
- Serveer in een schaal. Lekker met wat 
 mayonaise erbij.
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complimenten voor de mooie keuken 
en kreeg meteen te horen dat men krap 
in de koks zat. Vanaf dat moment was er 
geen ontkomen aan.... In de tijd dat ik 
bij Issoria gekookt heb, hoefde ik daar 
nooit in actie te komen als geestelijk ver-
zorger.” 

Wat is het gekste gerecht waar 
een gast ooit om heeft gevraagd? 
“Ik heb geen ‘gekste gerecht’. Wel soms 
veel verschillende wensen – wat niet al-
tijd handig was qua beschikbare kookpit-
ten. Maar ik vond het altijd wel uitda-
gend om te proberen het iedereen naar 
de zin te maken. Ik ben ervan overtuigd  
dat we voornamelijk met onze ogen eten. 
Daarom besteedde ik altijd heel veel 
aandacht aan de opmaak van de bordjes, 
zeker gezien het feit dat veel gasten in 
Issoria weinig eetlust hebben. Een mooi 
bordje eten is dan uitnodigend.”

Wat is jouw favoriete plek om te 
ontspannen? “Dat zijn er verschil-
lende: ik woon aan een Leidse singel 
en ga heel graag met mijn kajak op pad. 
Ik peddel zo naar het centrum van Lei-
den of richting de Does in Leiderdorp 
of zelfs richting de Kagerplassen. Maar 
het strand op maar 12 kilometer afstand 
hoort ook bij de favorieten. Verder ben 
ik een wandelaar en zijn er in de omge-
ving van Leiden diverse prachtige wan-
delgebieden.” 

Wat is je favoriete gerecht en 
waarom? “Een favoriet gerecht kan ik 
nooit benoemen. Ik heb favoriete chefs. 
Van veel chefs heb ik kookboeken en dan 
kook ik thuis soms wekenlang uit het-
zelfde kookboek. Omdat ik op de West-
bank gewoond en gewerkt heb, en met 
mijn neus bovenop de vrouwen stond 
die daar het kookwerk deden, ben ik 
helemaal verslingerd geraakt aan Mid-
den-Oostensmaken. Veel van de gerech-
ten die ik maak – vooral de geslaagde 
– zet ik daarna op Instagram. Het leuke 
daar is dat je van degene die je bewon-
dert vaak rechtstreeks commentaar of 
een bericht krijgt: heel stimulerend!”

Ada van Arnhem – was jurist be-
stuursrecht en nu humanistisch geeste-
lijk verzorger. Ze is gepensioneerd, en 
ze heeft het drukker dan ooit. Ze kookte 
jaren als vrijwilliger bij Issoria. Dat vond 
ze zo leuk dat ze mede daardoor een 
koksopleiding is gaan volgen. Ze heeft 
een website (www.adavanarnhem.nl) 
en ze blogt over eten (http://de-lachen-
de-eter.blogspot.nl/)
 
Ervaring als kok: “Als hobbykok 
kwam ik terecht bij Issoria. Inmiddels 
heb ik een eigen cateringbedrijf en tot de 
horeca-academie dichtging volgde ik een 
opleiding tot kok, en had ik een functie 
als leerling-kok in een strandtent.” 

Hoe ben je bij Issoria 
terecht gekomen? “Via een collega 
uit het LUMC die wist dat Issoria niet 
beschikte over de diensten van een hu-
manistisch geestelijk verzorger. Toen 
ik mezelf ging voorstellen kreeg ik een 
rondleiding door de hospice. Ik maakte 

Ada van Arnhem
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Simpele appeltaart
Nagerecht voor 8 personen

Ingrediënten

bloem
griesmeel
suiker
1 kilo appels
kaneel 
koude roomboter
extra: bitterkoekjes
extra: ijs en/of slagroom

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 180°C.
- Meng gelijke delen bloem, griesmeel en suiker  
 in een mengkom.
- Schil en rasp een kilo appels, meng dit met naar  
 smaak met een eetlepel suiker en een 
 eetlepel kaneel.
- Strooi in een beboterd bakblik een derde deel  
 van het bloemmengsel, verdeel daar de helft  
 van het appelmengsel overheen. Strooi weer  
 een derde deel van het bloemmengsel en dan de  
 andere helft van het appelmengsel. Tot slot de  
 rest van het bloemmengsel over de appels   
 strooien. 
 (*Tip: het is ook lekker om op de eerste laag  
  appels een laag bitterkoekjes te strooien!)
- Schaaf dunne plakjes roomboter met bijvoor 
 beeld een kaasschaaf. 
- Bekleed de bovenzijde van taart met de plakjes  
 boter.
- Bak de taart in ongeveer 50 minuten gaar en  
 bruin. 
- Serveer lauwwarm met ijs en/of slagroom!
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Hoe ben je bij Issoria 
terecht gekomen? “Al vanaf de op-
richting van Issoria wilde ik daar graag 
gaan koken. Maar mijn aantal werk-
uren en andere vrijwilligersactiviteiten 
(voor de kerk) maakten dat ik daar niet 
voldoende tijd voor kon vrijmaken. Ik 
houd er niet van om twee dingen half te 
doen! Drie jaar geleden rondde ik mijn 
laatste vrijwilligerstaak af  (secretaris van 
de kerkenraad) en ben ik in maart naar 
een open informatieavond van Issoria 
gegaan met de gedachte dan rustig na de 
zomer te gaan starten. Maar ik werd al in 
mei ingewerkt en kon starten met koken 
vanaf juni 2017.”

Wat is het gekste gerecht waar 
een gast ooit om heeft gevraagd? 
“Dit is een heel lastige vraag. Tijdens 
de hittegolf, afgelopen augustus, wilde 
iemand graag stamppot zuurkool. Daar 
bleek nog een andere gast ook heel blij 
van te worden.  Kort daarna heb ik mos-
selen gemaakt op verzoek van één gast, 
maar toen bleken meerdere gasten dat 
ook wel eens te willen.” 

Wat is jouw favoriete plek om 
te ontspannen? “Ik vind het heerlijk 
om lekker op mijn gemak in de keuken 
nieuwe dingen uit te proberen. Maar ik 
ga ook graag fietsen en wandelen in de 
natuur. Lekker je hoofd leegmaken.”

Wat is je favoriete gerecht en 
waarom? ”Ik maak heel graag pael-
la, maar dan moet er wel een redelijke 
groep mee-eten. Je kan dan zo’n heerlijk 
grote pan met veel lekkers maken. Ver-
der houd ik erg van bakken. Voor een 
feestje zal ik nooit gebak kopen, maar 
maak ik graag iets zelf.”

Heika Downer – is ruim drie jaar 
kookvrijwilliger. Ze is 60 jaar, bijna 35 
jaar getrouwd en ze woont op elf jaar na 
haar hele leven in Leiden. Ze is diëtist 
in verpleeghuizen. Vanuit huis was zij al-
tijd al geïnteresseerd in eten en drinken. 
“Thuis met elkaar praten over lekker 
eten, recepten uitwisselen en vooral met 
elkaar bezig zijn in de keuken. Ik heb zo 
van mijn hobby mijn werk gemaakt.” 

Ervaring als kok: “Ik kook graag voor 
anderen en tijdens mijn opleiding als 
diëtist kregen we uitgebreid kooklessen 
(alle belangrijke bereidingstechnieken 
voor koken en bakken) gedurende alle 
studiejaren. We kregen ook les in ‘ko-
ken in het groot’. In mijn jeugd was ik 
leidster bij een scoutinggroep voor ge-
handicapten. Daar kookten we dan op 
zomerkamp met de kinderen samen op 
houtvuur. Ik geef ook graag kooklessen, 
om anderen te leren hoe leuk (en even-
tueel gezond) koken kan zijn.”

Heika Downer
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Tiramisu à l’Orange
Nagerecht voor 8 personen

Ingrediënten

250 gram mascarpone    
500 ml Griekse yoghurt (10% vet)
sap en schil (geraspt) van 2 sinaasappels
75 ml sinaasappellikeur
3-4 el basterdsuiker of gembersiroop
3 blaadjes gelatine
40 lange vingers

Bereiding

- Bekleed een glazen schaal (inhoud 1,5 liter)  
 ruim met huishoudfolie, laat veel over de rand  
 hangen.
- Klop de mascarpone los met de suiker, voeg de  
 yoghurt en de sinaasappelschil toe.
- Week de gelatine 5 minuten in koud water.
- Verwarm 50 ml sinaasappelsap. 
- Los de gelatine op in het warme sinaasappelsap. 
- Laat wat afkoelen en roer door het 
 mascarpone-yoghurtmengsel.
- Meng de rest van het sap met de likeur.
- Leg een laag lange vingers, met de suikerlaag  
 naar onderen, in de schaal.
- Besprenkel met de helft van het 
 sap-likeurmengsel
- Leg de helft van het mascarpone-yoghurt-  
 mengsel erop en strijk glad.
- Herhaal dit nog 1 keer
- Vouw het overhangende plastic over de 
 bovenkant en zet de schaal in de koelkast om op  
 te stijven.
- Serveren: vouw het plastic open en stort op een  
 vlakke schaal.
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kinderen van een gast van Issoria.  Zij 
doen ook al 9 jaar mee aan de Slag om 
Leiden.

Hospice Issoria steunen
U kunt Hospice Issoria ook steunen via 
een periodieke schenking of testamentai-
re schenking. Een periodieke schenking 
is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 
Meer informatie hierover vindt u op de 
website van Issoria onder ‘Steun Issoria’. 
Wilt u liever eenmalig een schenking 
doen? Dit kunt u doen door een bedrag 
over te maken op onze bankrekening 
NL75ABNA0892838426 op naam van 
Stichting Vrienden van Issoria, Leiden. 

Schenken via een Tikkie
U kunt het Hospice nu ook een eenma-
lige donatie doen via een Tikkie. 
U gaat hiervoor naar https://bit.ly/issoria 
of u scant de QR code hieronder met 
uw mobiele telefoon. Vervolgens kunt 
u gemakkelijk een donatie doen via uw 
eigen bank.

Zoals u wellicht weet komt de Stichting 
Hospice Issoria jaarlijks geld tekort. 
De subsidie van het ministerie en de 
individuele bijdragen van de gasten zijn 
niet kostendekkend. Het gat is door 
de uitbraak van het coronavirus alleen 
maar groter geworden, omdat er diverse  
preventieve maatregelen genomen 
moeten worden, zoals de aanschaf van 
mondkapjes, handschoenen en het 
uitvoeren van extra schoonmaakwerk-
zaamheden. Ook de inkomstenkant 
heeft onder de crisis te lijden. Grote ac-
ties, zoals De Slag om Leiden, kunnen 
dit jaar helaas geen doorgang vinden.

TK Challenge 2020
Een actie die gelukkig wél doorging was 
de TK Challenge Summer Edition. 
In juli en augustus is er door een flink 
aantal deelnemers hardgelopen en  
gefietst voor Hospice Issoria met als  
gezamenlijk doel: 3 nieuwe bedden van 
in totaal € 10.000. De deelnemers sport-
ten niet alleen voor Hospice Issoria, 
maar ook voor mooie kortingen bij De 
Hardloopwinkel en RAAS bikes. Het 
mes sneed voor hen dus aan twee kan-
ten.

Anonieme gift
Wij willen graag niet onvermeld laten 
dat wij een anonieme gift van maar liefst 
25.000 euro hebben ontvangen van de 

De Vrienden van Hospice Issoria in 2020

De TK Challenge-deelnemers bij elkaar in de pré-Corona tijd.
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‘De Keuken van Issoria’ is een uitgave van 
de pr-vrijwilligersgroep van Hospice Issoria, 
oktober 2020.
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Iedere dag vers koken
Hospice Issoria ontvangt ongeveer 
75 gasten per jaar. Dit zijn mensen 
die niet meer lang te leven heb-
ben. Omdat verzorging thuis geen  
optie (meer) is, zoeken ze hos-
picezorg. Wij bieden die zorg 
met vele vrijwilligers, een team 
van gespecialiseerde verpleeg-
kundigen van ActiVite en drie  
betaalde medewerkers. 

Onder de ongeveer 100 vrij-
willigers nemen de 10 kook-
vrijwilligers een bijzondere 
plek in. 
Zij zorgen ervoor dat onze 
gasten iedere dag een verse 
warme maaltijd krijgen. De 
gasten mogen zeggen waar ze 
trek in hebben. De kookvrij-
williger van dienst doet zelf 
boodschappen en kookt. Bij 
ons geen maaltijden van een 
cateraar of uit de diepvries! 

Onze gasten waarderen die 
maaltijden zeer. Het maakt de 
verzorging nog meer zoals thuis. Ook 
op deze manier geeft Issoria invulling 
aan onze missie dat we een veilig thuis 
willen bieden. 

In deze speciale uitgave zetten we onze 
kookvrijwilligers in het spotlicht. Maak 
kennis met onze koks en hun favoriete 
recepten!


