Zoet & Zout in Culemborg
Inmiddels is er een groep 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 op 3 en 4 maart 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

Data eindpresentatie: 3 en 4 maart
In tegenstelling tot de informatie in de theaterbrochure zijn de data van de eindpresentatie 3
en 4 maart 2012. Op 3 maart in het wijkcentrum de Salaamander en op 4 maart in Theater de
Fransche School. Ontvangst vanaf 13.30 uur met een proeverij van wereldse smaken met als
hoogtepunt om 15.00 uur de feestelijke eindpresentatie van de bewoners. De entree is op 3
maart kosteloos en op 4 maart 5 euro per persoon. Gezinnen kunnen gebruik maken van een
gezinskaart van 10 euro per gezin met een maximum van 6 personen.
Reserveren is noodzakelijk via info@zoetenzoutinculemborg.nl of 06-22436660 met duidelijke
vermelding van datum en aantal personen. Wees er snel bij!

Zoet & Zout bij de KWC
Vanaf januari werkt een groep
tweedejaars leerlingen van de KWC ook
mee aan het project Zoet & Zout in
Culemborg. Onder leiding van Bea Leek
maken de kinderen kennis met
verhalen, spel en smaken. Samen is
daarin een verbindend woord. Zo
hebben de leerlingen bijvoorbeeld met
elkaar gewerkt aan een bruidstaart die
zo mooi mogelijk, zo hoog mogelijk
moest zijn met een bijpassend verhaal.
Ook deze jongeren zullen een bijdrage
leveren aan de eindpresentatie.
Zoet & Zout bij de Doenerij
Op 12 januari mocht het Zoet & Zout team weer aanschuiven bij de kookcafé van de Doenerij.
Sebo en Antonio hebben gezorgd voor een heerlijke Italiaanse maaltijd en de andere
deelnemers van het project hebben kennis gemaakt met andere wijkbewoners. Er werd
gezongen en gelachen. Ook kregen de bewoners een persoonlijke uitnodiging voor Zoet & Zout
opent de deuren.

Tweede Zoet & Zout opent deuren groot succes
Op 15 januari jl. was het weer zover. De
tweede Zoet & Zout opent de deuren
bijeenkomst in het wijkcentrum de
Salaamander waar de stadsbewoners elkaar
opnieuw konden ontmoeten. Zittend aan de
kleurige tafels hebben ze kunnen genieten
van gesprekken, muziek en dans. Er werden
verhalen uitgebeeld en de aanwezigen
konden meedoen aan een workshop
traditionele Molukse dans. Enkele
stadsbewoners hebben heerlijke soepen
gemaakt die na een theatrale uitvoering van
de Daltonschool-kinderen werd opgediend.
Zoveel mensen, zoveel smaken en toch een vrolijk en gezellig samenzijn was tekenend voor de
middag. Enkele reacties uit het gastenboek: "Wat een geweldig initiatief. Heerlijk positief."
"De eerste keer erbij, maar ik kom zeker terug."

Het verhaal van Annemarie ..SUNDAY LUNCH GEEFT THUISGEVOEL..
Jaren geleden kwam ik via een uitwisselingsproject van mijn studie terecht in Bangor,
Wales. De mensen met wie ik een
studentenhuis deelde, waren allemaal Brits.
Een paar dagen nadat ik in Bangor was
aangekomen, vertelden ze me dat ze Sunday
Lunch gingen maken. Of ik mee wilde doen?
Ehm, lijkt me leuk, maar wat is het eigenlijk?
Het bleek een traditionele maaltijd te zijn
die vaak op zondag wordt gegeten. Hij
bestaat uit kip (of ander vlees) en aardappels
uit de oven, groenten (meestal 2 soorten),
yorkshire pudding (kommetje van deeg uit de
oven), stuffing (vulling voor de kip) en gravy.
We hebben ontzettend genoten van ons eten. Het gaf ons een gevoel van thuis. Gezellig met
zijn allen aan tafel kletsen, genietend van deze geuren en smaken. In de loop der jaren heb ik
nog vele Sunday Lunches gegeten, vooral toen ik later een paar jaar in Engeland woonde en
deel uit maakte van een Britse familie. Deze maaltijd is mij hierdoor ook een thuisgevoel gaan
geven. Als ik er nu nog op bezoek ga, eet ik niet altijd meer een Sunday Lunch, maar wel een
sandwich met kalkoen en stuffing om de herinnering aan de vroegere tijden te ruiken en te
proeven. Een smaak die hoort bij het land dat voelt als mijn tweede vaderland.

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
bewoners? Meld je dan aan en kijk op welke wijze je mee kunt doen! Stuur en bericht naar
info@zoetenzoutinculemborg.nl.
Volg het community art project in Culemborg ook op
Zoet & Zout in Culemborg.
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