Zoet & Zout in Culemborg
Inmiddels is er een groep ambassadeurs
en deelnemers aan de slag om op de
zondagmiddagen verhalen met elkaar te
delen. Onder artistieke leiding van Sebo
Bakker wordt er gewerkt aan scènes,
theater, expressiekunst, zodat straks
tijdens de eindpresentatie in februari
alle verhalen op een passende en
aansprekende manier getoond kunnen
worden. Meedoen kan nog steeds! Meld
je aan via Britt Arp 06-22436660 of
info@zoetenzoutinculemborg.nl

Veel belangstelling voor dansworkshop kinderen
Op 7 december zijn de dansworkshops herstart in de Prins Willem Alexanderschool. Vanuit
verschillende scholen in Terweijde meer dan 25 kinderen zich aangemeld om mee te doen.
Tijdens de volgende Zoet & Zout opent de deuren zullen de kinderen laten zien waar ze aan
gewerkt hebben tijdens de workshopweken. De workshops worden op de woensdagmiddagen
tussen 13.30 uur en 14.30 uur gehouden. Ook hiervoor geldt: meedoen kan nog steeds!

Zoet & Zout in de Doenerij
In november is Zoet & Zout enkele
malen op bezoek geweest bij de
kookcafé van de Doenerij. Op 1
december mocht het team zelfs koken
voor de ca. dertig aanwezigen. De
keuze viel op de Hongaarse Goulash.
Het was een bijzondere ervaring om
met elkaar in de keuken te werken en
zorgen voor een heerlijke, sfeervolle
maaltijd en fijne tafelgesprekken. Ook
de afwas was met behulp van
enthousiaste teamleden snel gedaan.
(www.doenerij.nl)

Zoet & Zout bij Fairplay
Sebo Bakker geeft bij Fairplay aan een aantal deelnemers theaterworkshops. Zo komt samen
met het Zoet & Zout team een aantal cabaretsketches tot stand. Sketches, die samenhangen
met de op handen zijnde verplaatsing van hun club, een actueel thema dat hen erg bezighoudt.
Tijdens FairPlay ’s burendag, begin volgend jaar, zullen de sketches worden gepresenteerd.

Zoet & Zout opent de deuren is verplaatst naar 15 januari 2012
Eerder is 18 december aangekondigd voor de tweede ‘Zoet & Zout opent de deuren’
bijeenkomst. Echter, deze datum bleek niet haalbaar te zijn omdat zowel de Salaamander als
andere gewenste locaties in de wijk bezet zijn. Ook is er dat weekend al veel gepland bij
verschillende medebewoners. De nieuwe datum is 15 januari 2012. Hiervoor wordt binnenkort
een aparte uitnodiging met het programma verstuurd.

Het verhaal van Annelies Vroomans:
"IK DOE ER EEN SNUFJE LIEFDE IN" ZEI MOEDER

Moeder had het nooit over koken maar sprak van "eten
klaarmaken".
Ze gaf me met de paplepel in dat de drie belangrijkste
ingrediënten daarbij aandacht, liefde en respect zijn.
Met aandacht eten klaarmaken hield in: veelvuldig handen
wassen en de messen scherp houden. Maar ook in de
winkels zoeken naar nieuwe, vreemde producten en je
daar door laten verleiden.
Aandacht voor elkaar was net zo belangrijk. "Hoe was
jouw dag?" vroeg Moeder steevast ’s avonds aan tafel. En
iedereen van ons zeskoppige gezin kwam aan de beurt,
daar zorgde zij wel voor.
Met liefde eten klaarmaken was Moeders hoofdingrediënt.
Stamppot met een kuiltje, een takje peterselie op de sla,
reepjes omelet kruislings op een schotel dampende bami.
"Ik doe er een snufje liefde in", zei Moeder, wanneer
gasten haar vroegen wat er toch in haar heerlijke
smakende gerechten zat.
Met respect eten klaarmaken betekende voor Moeder: respect voor producten en voor eters.
Moeder gooide nooit iets weg. Wat overbleef belandde in een schaaltje. Voor morgen, voor de
liefhebber, die was er altijd!
En Moeder vond dat kinderen hun bord niet leeg hoefden te eten. "Dan leren ze alleen maar om
niet naar hun lichaam te luisteren wanneer dat zegt dat het genoeg heeft!"
Inmiddels is moeder 84 en nog net zo wijs.
En het eten dat ze klaarmaakt? Nog net zo lekker!

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.

Het Zoet & Zout team wenst iedereen fijne feestdagen en
een harmonieus en verbindend 2012!

