
De Kookchallenge Masterchef Hoogland is een nieuw onderdeel
van Dorpsfeest Hoogland. Sylvia Krebber en Saskia van Dijk van
Matchpoint Zinvol zaken doen en Petra Roeten en Thea van Beers
van het Dorpsfeest slaan hiervoor de handen ineen.
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No waste tijdens
Dorpsfeest 

M uziek, sport, spel, food en
ontmoeten. Het Dorpsfeest
Hoogland, dit jaar van 13 tot en
met 16 september, heeft het

allemaal in zich. Stadspark Schothorst in
Amersfoort-Noord is voor de 26ste keer het
decor van dit grootse evenement dat alle
kenmerken van een festival heeft. In het
weekend overdag zorgen de paardensport,
diverse sportactiviteiten en spellen, waaronder
De Sterrenslag en de Halve van Hoogland, voor
de nodige sportiviteit. In de avonduren is er
muzikaal vertier met medewerking van bekende
artiesten. Het Dorpsfeest is een evenement dat
naar schatting door meer dan 35.000 mensen
bezocht wordt. Het volledige dorp kijkt er
reikhalzend naar uit.

Thea van Beers, bestuurslid en Petra Roeten,
commissielid, maken deel uit van het enorme
vrijwilligersleger dat het vierdaags evenement
organisatorisch mogelijk maakt. Thea van Beers
is al vanaf 1999 jaarlijks in touw met Het

Dorpsfeest. Zij weet dan ook alles over de
historie en cultuur van het feest dat de
Hooglanders en andere mensen uit de regio
samenbrengt. ,,Het Dorpsfeest is een
samensmelting van de Paardensportdag en het
Feestweekend van de jongerenvereniging. De
krachten zijn gebundeld tot het Dorpsfeest. Het
is een festijn dat ons als vrijwilligers energie
geeft. De jongste vrijwilliger, een van de
papierprikkers is negen jaar en de oudste is al in
de tachtig. Een bewijs dat dit feest voor jong en
oud is.”

Een jaarlijks feest met de omvang van een
festival, dat ook nog eens zonder subsidie
gerealiseerd wordt. De hulp van bedrijven,
waaronder Rabobank Amersfoort Eemland, die
de organisatie onder meer vanuit de
verenigingsondersteuning adviseert en helpt, is
dan ook van harte welkom . Daarnaast is het
vele onbezoldigde vrijwilligerswerk een van de
pijlers van het succes. Petra Roeten: ,,We krijgen
een T-shirt en een paar consumptiemunten.
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Daar doe je het niet voor hoor! Het is vooral heel
leuk om erbij te zijn, om deel uit te maken van
de groep die dit evenement mogelijk maakt. Ik
ben nu voor het derde jaar vrijwilliger en ik hou
mij bezig met de bijzondere projecten. Zo is het
contact met Sylvia Krebber en Saskia van Dijk
van Matchpoint ontstaan.”

Sylvia Krebber, ook actief in de ledenraad
van Rabobank Amersfoort Eemland, legt uit wat
Matchpoint betekent voor Amersfoort: ,,Wij zijn
een onafhankelijke intermediair zonder
winstoogmerk. Onze doelstelling is om
betrokken ondernemerschap bij het
bedrijfsleven en organisaties in Amersfoort te
stimuleren. Samen pakken we maatschappelijke
vraagstukken aan. Wat wij vooral willen
bereiken is het verbinden van alle deelnemende
partijen. Tijdens het Dorpsfeest willen wij
aanwezig zijn en bij mensen een
bewustwording creëren om voedselverspilling
tegen te gaan. Dat gaan wij doen met de
Kookchallenge Masterchef Hoogland in de
Restifal-tent op de slotdag, zondag 16
september.”

Op de laatste dag van het Dorpsfeest gaat de
‘waste’ van het Dorpsfeest in een blackbox. Dit
voedsel wordt alsnog verwerkt in de
Restifal-stand. De deelnemer die hiervan het
lekkerste hapje maakt wordt door een
deskundige jury en bekende kok gekroond tot
Masterchef Hoogland 2018. Wie die bekende
kok en juryleden zijn? Dat is nog een verrassing.

"Wereldwijd wordt 30% van

ons eten verspild. Je staat er

versteld van hetgeen je

daarmee nog kan koken."

Meer informatie is te lezen op
www.keibewust033.nl. 

Tijdens de ledenbijeenkomst van de
Rabobank op 26 juni stond het thema
voedselverspilling al centraal en is er aandacht
geschonken aan Restifal. Saskia van Dijk,
intermediair Betrokken Ondernemen, legt uit:
,,Het uitgangspunt van Restifal is dat restjes
voedsel uit de kast of koelkast niet weggegooid
moeten worden. Wereldwijd wordt 30% van ons
eten verspild. Je staat er versteld van hetgeen je
daarmee nog kan koken. Een voorbeeld ter
inspiratie is de productie van de Blended Burger
van Holland-gro. De burger bestaat voor 50%
uit oesterzwammen die op koffieprut geteeld
zijn. Ander voorbeeld is Kromkommer, een
organisatie die zorgt voor heerlijk voedsel dat
geproduceerd wordt van groente en fruit dat
niet voldoet aan de schoonheidseisen. Of denk
aan het bedrijf Thijstea dat duizenden kilo’s
‘afgeschreven’ fruit gebruikt voor haar heerlijke
thee. Met de Kookchallenge tijdens het
Dorpsfeest willen wij de mensen anders laten
kijken naar de kwaliteit van
voedselingrediënten." 

Sylvia Krebber benadrukt dat Matchpoint
niet met een geheven vingertje rondloopt
tijdens het Dorpsfeest. ,,Nee zeg, het moet
gezellig blijven. Het is voor ons de uitdaging om
op een luchtige en ludieke manier mensen
bewust te maken van voedselverspilling. Op een
leuk en creatief festival zoals in Hoogland, waar
mensen elkaar ontmoeten willen wij graag die
verbinding leggen.”

 

,,Het is een festijn dat ons als
vrijwilligers energie geeft. De jongste

vrijwilliger, een van de
papierprikkers, is negen jaar en de

oudste is al in de tachtig."


