Zoet & Zout in Culemborg
Op 3 september jl. stond Zoet & Zout met een kraam
op de vrijwilligersmarkt in Culemborg. Veel
bezoekers hebben informatie opgehaald, een aantal
heeft zich aangemeld als ambassadeur of deelnemer
van dit community art project dat als doel heeft
verhalen over eten en tradities vanuit verschillende
culturele invalshoeken te delen. En: je aanmelden
als ambassadeur of deelnemer kan nog steeds! Wil je
als ambassadeur van Zoet & Zout in Culemborg
optreden? Meld je aan via de website .
Want: zoveel mensen, zoveel smaken. Zeker ook in Culemborg.

Suikerfeest bij de Doenerij
Op 15 september jl. schoof Zoet & Zout in Culemborg aan bij het Suikerfeest in de Doenerij.
Uiteraard vergezeld van iets lekkers en vooral zoets. De opkomst was hoog. Veel Marokkaanse
en ook Turkse vrouwen vanuit Terweijde en Achter de Poort waren van de partij. Er werd
Nederlandse, Turkse en Marokkaanse thee geschonken en bijgepraat over de activiteiten van de
Doenerij. En natuurlijk over eten.
De werving voor de theaterworkshops loopt door. Zo kookt Sebo van Zoet & Zout op 13 oktober
a.s. samen met de Afghaanse kok Ali in het Salaamander kookcafé.

Workshop met ambassadeurs op 8 oktober
Voor de ambassadeurs wordt er op 8 oktober tussen 14.30 uur en 17.00 uur een bijeenkomst
gehouden voor een kennismaking met Zoet & Zout en ontplooiing van verdere activiteiten op
weg naar de eindpresentatie in 2012. De rol van verhalen en andere creatieve vormen komen
op deze middag zeker aan bod. Belangstelling om mee te doen? Meld je aan via
info@zoetenzoutinculemborg.nl of bel Britt Arp via 0622436660.

Lagu Damai
Zoet & Zout juicht de komst van een theatervoorstelling over Molukse verhalen naar Culemborg
van harte toe. Op 8 oktober a.s. om 20.30 uur staat Esther Hulst op het podium met Lagu
Damai (Lied van de Vrede). De persoonlijke aard van de voorstelling wordt versterkt doordat
ze samen met haar moeder op het podium staat. Een absolute aanrader voor belangstellenden
in de Molukse cultuur. Het team van Zoet & Zout is die avond ook aanwezig om samen met een
aantal stadsbewoners informatie te geven over ons eigen project. Reserveren voor de
theatervoorstelling kan via www.theaterdefranscheschool.nl

Zoet en Zout opent haar deuren
Op 30 oktober a.s. tussen 13.00 en 17.00u opent Zoet
& Zout haar deuren in de Salamaander. We starten
om 13.30u met de workshop street dance voor
kinderen tussen 8-12 jaar. De kids kunnen gewoon
meedoen, deelname is kosteloos. Daarna houden we
een theeceremonie en er is een interactieve
verhalentafel met de buurtacteurs van ZID theater.
En natuurlijk mag wereldmuziek er ook niet
ontbreken. Doe mee! Meld je aan via
info@zoetenzoutinculemborg.nl of kom gewoon even langs.

Eenvoudig eten kan heel lekker zijn
Ongeveer dertig jaar geleden zat ik op de landbouwschool en na school
hielp ik op de boerderij. De boerderij was een veehouderijbedrijf in het
Utrechts weidegebied. Je kent het wel lange smalle grasstroken tussen
brede sloten.
‘s Winters moest er, zeker als het vroor, op het land gewerkt worden.
Dat betekende lange tijd lopen of op de trekker door een vlak, winderig
en vaak ijzig koud landschap. Weer waarvan je honger krijgt. Als je dan
‘s avonds via de deel, waar de koeien stonden, binnenkwam zag je in de
schemering vaak al een grote pan eten staan. Hoe dichter je bij de deur
van de keuken kwam hoe sterker de lucht van het bereide eten werd.
Tegenwoordig heb ik nog maar weinig affiniteit met de veehouderij, maar de herinnering aan
die periode komt nog regelmatig terug. Ik kan de geur en smaak van rauwe andijviestamppot
met kaantjes nog oproepen. De herinnering aan die geborgenheid doet me dan beseffen dat
ook de eenvoudige dingen, zoals rauwe andijviestamppot met kaantjes en zelfgemaakte
appelmoes een feest kunnen zijn.

Vertel jouw verhaal!!
Wilde je altijd al contacten leggen met andere stadsbewoners op een toegankelijke, cultureel
getinte manier? Heb je interesse om verhalen te delen, tradities uit te wisselen met andere
Culemborgers? Meld je dan aan en kijk op welke wijze je mee kunt doen! Stuur en bericht naar
info@zoetenzoutinculemborg.nl.
Verder starten binnenkort op verschillende plaatsen workshops met het Zoet & Zout team. Hou
de website in de gaten voor informatie! www.zoetenzouinculemborg.nl

