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Fietsroute 27. Provincie Overijssel, Salland,
40, 27 of 22 km

ten noorden van Deventer
3, 2 of 1.30 uur
Polder, rivierenlandschap, bos

Het is heerlijk fietsen in het Sallandse land boven
Deventer, waar het landschap nog niet is bedorven
door grootschalige landbouw. Dit is het domein van de
kleine boerderijen en kwekerijen, die worden omringd
door bos. Ook Deventer is klein maar fijn, met aan zijn
voeten de wondermooie IJssel waar binnenvaartschepen statig voorbijglijden. Geen wonder dat De Groene
Weg Slager zich hier in de binnenstad heeft gevestigd.
Ten noorden van de stad hebben de biologische varkens
van de familie Zandbelt het prima naar hun zin, bloeien
de vaste planten en kruiden van Het Nieuwe Veld uitbundig en groeien het fruit en de vijftig groenterassen
van Tuinderij De Oosterwaarde als het ware terwijl je
ernaar kijkt.

Overijssel
40, 27 of 22 km

Naar De Groene Weg Slager, Tuinderij De
Oosterwaarde, Varkensboer Zandbelt en
Plantenkwekerij Het Nieuwe Veld
uwrand

vo

Als je je in het paradijs op aarde wilt wanen, dan moet je beslist deze fietsroute
langs vier prachtige biologische bedrijven
doen.
De Oosterwaarde is een uitstekend
begin, want hier worden vijftig verschillende soorten groenten geteeld en dat
is bijzonder. Eveneens bijzonder is dat
hier 20 jaar geleden al aan crowdfunding
werd gedaan, terwijl dat woord destijds
in Nederland nog niet bestond. Vrijwilligers maken met liefde en vlijt augurken
in, een arbeidsintensief werkje. Als er
nog een pot te koop is: beslist doen. Ik
heb ze gekocht en ze zijn overheerlijk.
Na De Oosterwaarde duurt het even

Legenda

3, 2 of 1.30 uur
Polder, rivierenlandschap, bos

open

voordat je
bij Zandbelt bent,
maar
onderweg ben
je dan al
wel NuNu gepasseerd, een ruim opgezet
Australisch restaurant dat waar mogelijk
biologisch eten en drinken serveert.
Bennie Zandbelt vertroetelt zijn varkens
op een mooie plek aan een van de drie
Overijsselse kanalen. Kleinschalig, want
Bennie is de 75 al gepasseerd. Werken
en daar plezier aan beleven is zijn passie
en daar varen de varkens wel bij.
Van de varkens naar de zoetgeurende
bloemen van Het Nieuwe Veld is maximaal een half uurtje. Bij deze verborgen
schat in het Sallandse boerenland maken
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vaste planten en kruiden de dienst uit.
In de theetuin kun je – zo lang de voorraad strekt – de kruiden aanwijzen waar
je thee van wilt hebben (hyssop en munt
is een lekkere combi). Op het overdekte
terras en op het wandelpad door de kwekerij raak je bedwelmd door de geuren
en kleuren.
De Groene Weg Slager zit aan het eind
van de route. Gelukkig maar, want welke
vleeseter kan de blije dijen weerstaan
die in de vitrine liggen? Of de supermalse biefstuk en broccolisalade met
spekjes? Een koeltas in de fietstas en
een koelboxje in de auto voor de vleesaankopen is dus helemaal geen gek idee.
Links: ‘t Is een kwestie van om je heen
kijken, luisteren, voelen en ruiken.
Linksonder: Kunstwerk van Pieter
d’Hont in het park in Deventer.
Midden (2x): De Oosterwaarde.
Rechts: Een deel van de tribune van
het Deventer IJsselstadion, de 2e
kunstijsbaan van Nederland.
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Route 2, 27 km: 24 – 55 – (zie A,
Oosterwaarde) – 69 – 72 – 68 – 77
– 67 – 66 – 65 (zie B, Nieuwe Veld)
– 65 – 64 (zie C, Groene Weg Slager)
– 24.

Route 3, 22 km: P Molenweg – 67 –
81 – 80 – 89 – Zandbelt – 87 – 86
– 83 – 65 (zie B, Nieuwe Veld) – 65
– 66 – 67 – P.

89
41

Let op: De hoofdroute, route 1 is nagefietst. De afkorting van route 2 tussen
knp 67 en 65, en de afkorting van route
3 tussen knp 65 en 67 zijn op de kaart
uitgezet en niet nagefietst.

C: • Bij knp 64 richting knp 62 en
1e weg RA T.G. Gibsonstraat. Derde
straat LA Smedenstraat, naar Groene
Weg (links).Daarna weg vervolgen en
1e straat RA Hagensteeg, wordt Kuiperstraat.
• Einde straat LA Nieuwstraat, 1e straat
RA Tibbensteeg en einde straat RD
Klooster (= straatnaam).
• Einde Klooster LA Noordenbergstraat
en 2e straat RA Nieuwe Markt en naar
knp 24 en voet-/fietsveer over de IJssel.

Route 1, 40 km: 24 – 55 (zie A, Oosterwaarde) – 69 – 72 – 68 – 77 – 67
– 81 – 80 – 89 – Zandbelt – 87 – 86
– 83 – 65 (zie B, Nieuwe Veld) – 65 –
64 (zie C, Groene Weg Slager) – 24.

81
41

Zandbelt

place.nl LA Randerpad (smalle weg, eerst
slecht asfalt, daarna onverhard). Einde
weg RA, onverhard. Einde onverhard RA
Randerstraat en naar knp 69.
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B: Bij knp 65 RA Boxbergerweg en naar
tweede knp 65! Hier RD richting knp
66. Waar de route naar 66 LA gaat, RD
en heen-en-weer naar Het Nieuwe Veld.
Terug naar het eerste knp 65 en RD naar
knp 64.

Nieuwe Veld
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Routebeschrijving
A: Bij knp 55 Rd richting knp 60. Bij
ANWB-richtingbord Y 69733 RA richting
Diepenveen, klinkerweg, en naar Oosterwaarde. Daarna weg vervolgen en opletten: Bij bordjes Rustpunt en Hengelsport-
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ROUTEBESCHRIJVING LEESBARE LETTER
Route 1, 40 km: 24 – 55 (zie A, Oosterwaarde) – 69 – 72 –
68 – 77 – 67 – 81 – 80 – 89 – Zandbelt – 87 – 86 – 83 – 65
(zie B, Nieuwe Veld) – 65 – 64 (zie C, Groene Weg Slager) –
24.
Route 2, 27 km: 24 – 55 – (zie A, Oosterwaarde) – 69 – 72 –
68 – 77 – 67 – 66 – 65 (zie B, Nieuwe Veld) – 65 – 64 (zie C,
Groene Weg Slager) – 24.
Route 3, 22 km: P Molenweg – 67 – 81 – 80 – 89 – Zandbelt
– 87 – 86 – 83 – 65 (zie B, Nieuwe Veld) – 65 – 66 – 67 – P.

Routebeschrijving
A: Bij knp 55 Rd richting knp 60. Bij ANWB-richtingbord Y
69733 RA richting Diepenveen, klinkerweg, en naar Oosw ran d
u
o
v
terwaarde. Daarna weg vervolgen en opletten: Bij bordjes
Rustpunt en Hengelsportplace.nl LA Randerpad (smalle weg,
eerst slecht asfalt, daarna onverhard). Einde weg RA, onverhard. Einde onverhard RA Randerstraat en naar knp 69.
B: Bij knp 65 RA Boxbergerweg en naar tweede knp 65! Hier
RD richting knp 66. Waar de route naar 66 LA gaat, RD en
heen-en-weer naar Het Nieuwe Veld. Terug naar het eerste
knp 65 en RD naar knp 64.
C: • Bij knp 64 richting knp 62 en 1e weg RA T.G. Gibsonstraat. Derde straat LA Smedenstraat, naar Groene Weg Slager (links).Daarna weg vervolgen en 1e straat RA Hagensteeg, wordt Kuiperstraat.
• Einde straat LA Nieuwstraat, 1e straat RA Tibbensteeg en
einde straat RD Klooster (= straatnaam).
• Einde Klooster LA Noordenbergstraat en 2e straat RA Nieuwe Markt en naar knp 24 en voet-/fietsveer over de IJssel.

Praktische informatie
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Start-/eindpunt: Route 1 en 2: Bij knp 24, bij het voet-/
fietsveer over de IJssel. Route 3: Knp 67.
Parkeren en naar de route: Route 1 en 2: Gratis P aan de
overkant van de IJssel, bij het voet-/fietsveer, t.o. Deventer.
Voor de navigatie: IJsselhotel, Worp 2, 7419 AD, Deventer.
Met de pont naar de route, vaart tot laat ‘s avonds, retour
ca. € 1,50 p.p.
Route 3: De P in het bos aan de noordkant van Diepenveen,
vlak bij knp 67. Voor de navigatie: kruispunt Olsterweg – Randerstraat in Diepenveen. Of Diepenveenseweg – Randerstraat
in Diepenveen; daar is knp 67. Vanaf het knooppunt Diepenveenseweg in en naar de P (bord ‘P’ op het knooppunt).
Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, Overijssel west, Salland &
Vechtdal.
Biologische adressen: • De Oosterwaarde, Sallandsweg 6,
Diepenveen, T: (0570) 59 32 37; oosterwaarde.nl.
Verkoop groenten en klein fruit, winkel open: di en vr 14-18
uur; za 10-13 uur. Plus groente- en klein fruitpakketten via
een afhaaladres.
• De Groene Weg Slager Ilona van Ree, Smedenstraat 118,
Deventer, (0570) 61 90 90; www.degroeneweg.nl/deventer.
Open: di-vr 8.30-18 uur; za 8-17 uur. Kookworkshops (koken
met het seizoen, wild koken, gezond koken).
• Kwekerij Het Nieuwe Veld, Boxbergerweg 46, Diepenveen,
T: (06) 53 97 21 68; kwekerijhetnieuweveld.nl. Theetuin/
theehuis en kwekerij open: apr-okt vr 10-18 uur. Verkoop
veldboeketten, vaste planten, groenten, honing(producten),
kruiden, eersteklas tuingereedschap. Workshops onderhoud

tuingereedschap; bijenmuseum.
• Biologische varkenshouderij Zandbelt, Kanaaldijk Oost 22,
Schalkhaar. Geen winkel, je kunt hier de varkens bekijken.
Belangrijk: volg de bordjes om bij de varkens te komen en
dwaal niet over het erf ernaast: 1e huis op nr. 22 voorbij,
LA het pad op met dubbele stroken beton en meteen RA het
houtsnipperpad op en naar de varkensstal.
Horeca, niet-biologisch en gedeeltelijk biologisch: Er is
voldoende horeca onderweg. Aanrader: • Australisch Restaurant NuNu, Raalterweg 22, Schalkhaar (vlak vóór knp 81),
gedeeltelijk biologisch. Open di-zo 10-22 uur.
• In Deventer barst het van de leuke horeca. • Aanraders:
Grand Café Dikke van Dale, Nieuwe Markt 37; dikkevandale.
nl, open di-za v.a. 10.30 uur; zo v.a. 12 uur, met sfeervolle
bibliotheek.
• Herma’s Theetuin, hermaborder.nl, bij knp 69, klein stukje
richting knp 72, open op vrijdag 11-16 uur.
Knooppuntennetwerk: Slechts weinig fietsers zullen hier
verkeerd rijden, maar het kan altijd beter. Zie de routebeschrijving.
Rustpunten: Een rustpunt (herkenbaar aan het rustpuntbord) tref je aan op een particulier erf, langs een
wandel- of fietsroute. Bij een rustpunt kun je pauzeren, iets
drinken, naar het toilet en je elektrische fiets opladen of repareren (www.rustpunt.nu). Er zijn enkele rustpunten onderweg
en er is een overdaad aan picknickbanken.
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Links: De IJssel net buiten
Deventer en de ingang van
De Oosterwaarde.
Midden: Deventer, de straat
Klooster.
Rechts: Rododendrons vlak bij
Groot Hoenloo en Australisch
bier en kangoeroevlees bij NuNu.

Het landschap en de route
De route start bij het voet- en fietsveer
over de IJssel. Zodra je de stad achter
je gelaten hebt, ligt de rivier in volle
glorie aan je voeten. Hij is wondermooi,
Nederland op zijn best met binnenvaartschepen die traag over het water glijden.
Oosterwaarde ligt in het onvervalste,
kleinschalige Sallandse boerenland waar
veel afwisseling is tussen weiland, akkerland, fraaie boerderijen en bos.
De route naar landgoed Groot Hoenloo is
magnifiek met een stukje onverhard en
Rustpunt Randerhoeve. Aan de rododendrons langs de weg, die eind mei/begin
juni in bloei staan, is de invloed van de
landgoederen te zien. Restaurant NuNu
is de moeite waard en de enige aantrekkelijke horeca op het noordelijke deel

van de route. Tussen knp 80 en 89 gaat
het onverhard door het bos, via een smal
fietspad. Op de zandweg fietsen kan ook.
De Kanaaldijk West iets verderop is een
lust voor het oog, een zeldzaamheid als
het om kaarsrechte kanalen gaat.
De familie Zandbelt woont aan het
Overijsselsch Kanaal, waarlangs een
fietspad is aangelegd, met o.a. Europese subsidie. De varkens van Zandbelt
zijn nieuwsgierig, dus je kunt ze goed
bekijken voordat je je ogen en neus gaat
verwennen bij vaste plantenkwekerij Het
Nieuwe Veld. De rit door Diepenveen en
Deventer naar De Groene Weg Slager is
bepaald geen straf. Het fietspad wordt
overkoepeld door hoge bomen en je rijdt
door het Rijsterborgherpark waar een

krachtig kunstwerk staat van een vrouw
gezeten op een stier. Bij De Groene Weg
Slager wordt het moeilijk kiezen, want ál
het vlees ligt er verleidelijk bij. Dan volgt
nog het korte ritje door de oogstrelende
binnenstad van Deventer. Met het vlees
van De Groene Weg, de groenten van
De Oosterwaarde en de kruiden van Het
Nieuwe Veld die je onderweg hebt gescoord, kun je met gemak een driesterrenmaaltijd koken. Alle topchefs zeggen
het: alleen met de allerbeste, geurigste
en meest verse ingrediënten verwen je
je smaakpapillen écht. Dat lukt zeker
niet met verlepte groenten die al ruim
een week onderweg zijn voordat ze je
keuken hebben bereikt.

De Oosterwaarde

De Oosterwaarde

Wat direct opvalt als je het terrein van de biologisch-dynamische groente- en klein fruittuinderij De Oosterwaarde op
fietst, zijn de sfeervolle schuur met rieten dak waar de winkel
is gevestigd, de oude schuur met nagelnieuwe zonnepanelen
en de architectonische schoonheid van het moderne hoofdgebouw met zijn ronde rode daken. De participatiesamenleving
is hier al heel lang actief, want zo’n 20 jaar geleden werd het
bedrijf met crowdfunding opgezet en van de vaste klanten
die een groenteabonnement hebben, doet zo’n 20 tot 25%
hier iets als vrijwilliger. De Oosterwaarde is een pergolaassociatie. Tineke Bakker, een van de beheerders, neemt
de honneurs waar: ‘We zitten op zandgrond en dat heeft als
voordeel dat alles snel groeit. Bovendien smaakt alles hier
fantastisch omdat we biologisch telen. Het gaat uiteindelijk
om de smaak’, vertelt Tineke. ‘We telen vijftig verschillende
groenten en dat kunnen maar weinig telers zeggen. Ons
streven is om zo veel mogelijk van eigen land te hebben, dat
lukt voor ongeveer 90%. Toch vullen we de groente- en klein
fruitpakketten ‘s winters en in het vroege voorjaar aan met
producten van collega-boeren.’ In de winkel zijn behalve veel
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groenten ook potten augurken te koop. Hoe zit dat? ‘De Oosterwaarde is het enige Nederlandse bedrijf dat zelf augurken
inmaakt. Dat is gigantisch veel werk, zowel het plukken als
het inleggen,’ legt Tineke uit, ‘daarom doen de vrijwilligers
dat. Met hart en ziel.’
De Oosterwaarde heeft ook klein fruitabonnementen, maar
de groenten zijn de belangrijkste bezigheid. ‘Mijn favoriete
groenten zijn knolvenkel en bietjes. Ik ben ook dol op schorseneren. Die maken we thuis altijd hetzelfde klaar, met een
sinaasapel-honingsaus. Hmmmm, heerlijk,’ lacht Tineke. ‘Het
is wel jammer dat ik nooit meer groenten in de supermarkt
kan kopen, want die smaken nergens naar. Ik ben wat eten
betreft wel verwend hoor.’
De Oosterwaarde werkt met een sociale marge. ‘Onze vaste
klanten mogen variëren met de prijs van hun abonnement.
Mensen met een smalle beurs betalen iets onder de prijs,
mensen die het breder hebben, betalen er iets boven. Vrijwillig. Het is ongelofelijk maar waar: we komen altijd uit op de
gemiddelde prijs,’ zegt Tineke.
Komt het dan toch nog goed met de wereld?

V.l.n.r.: Het moderne gebouw van De Oosterwaarde,
bloemen te koop, komkommers in wording en Janny
Kersies in de winkel.
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Familie Zandbelt

Familie
Zandbelt

Bennie Zandbelt en zijn zoon Marcel houden samen
koeien en varkens. Marcel verzorgt grotendeels de koeien,
Bennie fokt varkens op tot ze genoeg vlees op hun botten
hebben om te worden geslacht. Het grote verschil tussen
vader en zoon is dat Bennie zijn varkens biologisch houdt
en Marcel zijn koeien gangbaar. Bennie is de 65 reeds lang
gepasseerd: ‘Ik heb geen zin om de hele dag niks te doen
te hebben, dat kan altijd nog,’ zegt Bennie. ‘Het eerste dat
ik ‘s morgens doe is de varkens voeren. Vorige week heb ik
nieuwe biggen gekregen, die zijn geboren op het biologische
fokbedrijf van Peter van Leeuwen in Buren. Die moeten zo
snel mogelijk zindelijk worden. Hoe ik dat doe? De eerste 2 à
3 weken houd ik de binnenhokken op de minimaal benodigde
afmeting, zodat de biggen binnen geen ruimte over hebben
om een poephoek te maken, maar dat buiten doen. Als een
big per ongeluk tóch binnen poept, halen we dat zo snel mogelijk weg, anders poept een andere big er zo bij aan. Deze
biggen zijn nog maar een week binnen en nu al zindelijk. Kijk
maar naar het stro in de hokken, dat is nog helemaal schoon.’
Toen Marcel van school kwam wilden ze extra inkomen uit
het bedrijf halen en zo ontstond het plan om er varkens bij te
gaan houden. ‘Marcel en ik gingen in 1986 bij een scharrel

varkensboer op bezoek. We werden direct enthou
siast.’ Daarom ging hij over op scharrelvarkens. Enkele jaren
later ging Albert Heijn morren omdat ze vonden dat er te
weinig verschil is tussen scharrelvlees en biologisch vlees, dus
besloten zoon Marcel en Bennie over te gaan op biologische
varkens. ‘Biologisch boeren is veel leuker,’ legt Bennie uit, ‘bij
gangbaar gaat het alleen maar om de centen, niet om het
plezier van het boer zijn.’
In de stal staan de zeugjes en de borgen (gecastreerde beren)
in aparte hokken. ‘Dat doe ik omdat de borgen van nature
meer vreten dan de zeugen en dan te vet worden,’ verklaart
Bennie, ‘de slachterij en de consument willen vlees hebben,
geen vet. Ik voer ze brokken en tweemaal per dag ruwvoer,
dus ingekuild gras, hooi of maïs. Varkens eten in de natuur
eerder zaden dan gras, dus ze zijn gek op onkruidzaden in het
biologische ruwvoer. Mijn biggen bijten nauwelijks in elkaars
staart, want er ligt genoeg op de grond waarin ze kunnen
scharrelen en snuffelen. Kijk maar, de biggen snuffelen voortdurend op de grond.’
Idereen kan een kijkje nemen, maar voor een rondleiding zijn
de mannen te druk. ‘Boer zijn is niet alleen een beroep,’ lacht
Marcel, ‘maar ook een hobby en een levenswijze.’
V.l.n.r.: Het bord bij de ingang van de boerderij van
de familie Zandbelt.
Bennie en Marcal.
Na een week zijn de biggen al zindelijk en poepen
in het buitenhok. Heel belangrijk, want dan blijft het
stro binnen lekker vers en droog.

Het Nieuwe
Veld
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Het Nieuwe Veld
Vaste plantenkwekerij Het Nieuwe Veld is de derde parel op
deze hartstikke mooie fietsroute. Op de kwekerij werken vrijwilligers en deelnemers die zorg nodig hebben.
‘Toen Hanne Struik in 2005 een plek zocht om een zorgkwekerij te starten, vond ze dit stuk land. Ze is in een Pipowagen
begonnen,’ legt Jos Kruiswijk uit die hier twee dagen per week
werkt. ‘Samen met de zorgdeelnemers doen we alles zelf, van
het opknappen van de gebouwen tot het fabriceren van een
insectenhotel. Niet alle deelnemers zijn tuinliefhebbers, maar
bijvoorbeeld wel techneuten. Die komen heel goed van pas.’
Het Nieuwe Veld is zo’n plek waar alles goed aanvoelt. De
stilte, de bedwelmende geuren van de bloemen, de zoemende
bijen. ‘Het ontbreekt nog een beetje aan mensen die ons weten te vinden. Wij verkopen aan particulieren. De kwekerij is
geheel biologisch en SKAL-gecertificeerd. Dat betekent onder
andere dat er geen kunstmest en andere chemische producten worden gebruikt. Bovendien worden de planten niet door
middel van weefselkweek in laboratoria opgekweekt zoals
veel planten voor de tuincentra, maar in de volle grond,’ zegt
Jos, ‘ze staan zomer en winter buiten, zijn sterk en kunnen

tegen een stootje. In een laboratorium worden de planten
beschermd en alle ziekten geweerd. Die planten hebben dus
geen enkele weerstand en krijgen in je tuin vaak direct een
ziekte.’
Het Nieuwe Veld biedt veel meer dan vaste planten. In de
theetuin serveren ze thee van versgeknipte kruiden (de
hyssop is heerlijk). De bijenkasten op de kwekerij leveren honing voor de verkoop. Koolzaadhoning wordt verwerkt tot een
vaste, witte honing, maar de bloemenhoning is juist goudbruin
en vloeibaar. In twee Pipowagens zijn een bijenmuseumpje ingericht en een Bijoscoop, waar een leuke educatieve bijenfilm
wordt vertoond. Maar zonder alle bijzondere en doodgewone
planten zou de kwekerij niet het paradijs op aarde zijn dat het
nu is. Dus op naar Het Nieuwe Veld en vaste planten noteren
om thuis uit te zoeken welke juweeltjes je beslist in je eigen
tuin gaat planten. Vervolgens rijd je hier per auto nogmaals
heen, want op de fiets is toch echt te weinig plek voor een
veldboeket of een flinke hoeveelheid tegen ziekten resistente
beeldschone planten.
V.l.n.r.: De planten van Het Nieuwe Veld.
Het bord aan de weg naar het Nieuwe Veld.
Een veld vol phaselia, een wondermooie groenbemester.
En nog meer bloemen.
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De Groene
Weg Slager

De Groene Weg Slager
Eigenaresse Ilona van Ree is een pittige, goedlachse vrouw
die de boel op orde heeft. ‘Hier werken alleen vrouwen, behalve met kerst, dan werkt er één man mee’, lacht Ilona. ‘Ik
ben lid van de Ladies Butchers Club. Daar zitten 40 vrouwen
in, maar ik ben de enige biologische slager. Ik ben mijn carrière in de supermarkt begonnen. Daarna heb ik bij De Groene
Weg in Arnhem gewerkt en vervolgens bij een Keurslager. Ik
weet dus ook hoe niet-biologische slagerijen werken.’
Ilona doet mee aan de prestigieuze vleeswedstrijd op de
Slavakto, een vakbeurs voor slagers die eens per vijf jaar
gehouden wordt. ‘Ik heb de vorige keer goud gewonnen met
pâté zure zult lasagne. Dit jaar ben ik van plan iets creatiefs
te doen met ham.’
In de winkel is alles spic en span. Op een schap achterin staan
blikken vlees voor op de camping. ‘Er is hachee, runderlappen
in jus en balletjes in saus,’ somt Ilona op. ‘Waarom onze klanten voor deze slagerij kiezen? Omdat we veel zelf maken en
de klant weet waar het vlees vandaan komt. Bovendien ligt er
elke week iets nieuws in de toonbank. Maar ook het persoonlijke contact spreekt mensen aan.’
Deze week zijn er blije dijen (kipfilet met citroen) en pinchos
dulces, een spiesje met een speklapje gemarineerd in tomatenketchup, knoflook en sherry. ‘Wat ik zelf het lekkerste
vind? Proef de wangetjes in aspic maar, of de huisgemaakte
rauwe ham met jeneverbes en laurier. De boeuf de lavande,
rookvlees met lavendel, is ook lekker, en de gebraden kipfilet.
Ik probeer graag nieuwe dingen uit. Mijn moeder maakt de
broccolisalade met spekjes. Proef maar.’ In de reeds vol
beladen fietstassen is nog net een gaatje voor ál Ilona’s vleesspecialiteiten en daar hebben we geen spijt van gehad.
Ilona’s

spannende leestip:

Colofon

De vrouwenslagerij van Ilja Gort.

In opdracht van Bionext 		
Noes Lautier, www.noeslautier.nl

Ilona van Ree in haar winkel.
Linksonder: In de toonbank staat de
broccolisalade rechtsboven. Rechts: Blije
dijen, heerlijke kip, 5 minuten bakken.
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