veel heb teruggekregen, onder andere: vertrouwen,
plezier, energie, betrokkenheid.

Nieuwsbrief 44, maart 2014
Voorwoord
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2014 boordevol
informatie.
Marja Hakkoer neemt afscheid van ons en schrijft hier
zelf iets over. We zullen haar missen! Namens de
Doenerij alle goeds voor de toekomst toegewenst!
Ingrid Maters heten we van harte welkom!
Er starten nieuwe lessen in Culemborg; zeker de
moeite waard om te lezen! In april is het alom
bekende Doenerij-paasontbijt en wordt een workshop
voorjaarsstukjes maken gegeven.
Geniet van het voorjaar!

Afscheid van de Doenerij
Na twee en half jaar met veel enthousiasme bij de
Doenerij gewerkt te hebben ga ik per 1 april met
pensioen; met een volle rugzak aan goede
herinneringen. Ik heb met heel veel plezier
samengewerkt met de activeringsmedewerkers,
vrijwilligers, stagiaires, de deelnemers en de
trajectbegeleider van de Doenerij. Ook met de
organisaties die nauw verbonden zijn met de Doenerij,
zoals Stichting Elk, VIP, Huis van de Buurt.
De komende weken ga ik de coördinatie overdragen
aan Emmelie Moerkoert. Zij gaat mijn taken en functie
overnemen. De Doenerij is haar niet vreemd, zij heeft
namelijk bijgedragen aan het ontstaan en voortzetting
van de Doenerij. Ook is Ingrid Maters al een paar
weken als trajectbegeleider hier werkzaam. Op deze
manier is de voortzetting van de Doenerij
gewaarborgd.
De Doenerij heb ik als een bijzonder instrument
ervaren, waarin mensen van elkaar kunnen leren door
actief te zijn bij de diverse activiteiten. Voor een aantal
is het een mooie leerwerkplek waarbij veel “training
on the job” gegeven wordt. Ook biedt de Doenerij een
goede opstap naar (vrijwilligers-) werk of opleiding. De
diversiteit aan mogelijkheden en aan mensen heeft de
Doenerij voor mij bijzonder gemaakt. Een plek waar ik
me heel erg thuis heb gevoeld. Ik kijk terug op een
periode waarin ik veel heb gegeven, maar ook heel

Voor mij zal het werken met jullie een dierbare
herinnering blijven. Jullie (levens-) verhalen neem ik
mee en ik zal er regelmatig aan terugdenken. Ik
bedank iedereen voor de rijke ervaringen en wens
jullie heel veel geluk.
Marja Hakkoer

Nieuwe lessen in Culemborg!
In samenwerking met het Participatiehuis en de
bibliotheek start ROC Rivor met 2 nieuwe cursussen:
Basisvaardigheden Nederlands (avondles) en het
Leerpunt.
Heeft u op het werk wel eens problemen met lezen en
schrijven? Wilt u het Nederlands opfrissen voor een
opleiding? Zou u graag de post beter willen lezen en
beantwoorden of formulieren kunnen invullen? Wilt
graag goed kunnen voorlezen aan uw kind of
kleinkind? Of een e-mail versturen en informatie
zoeken op internet? Heeft u hulp nodig bij rekenen en
geldzaken? Werkt u als vrijwilliger en wilt u
ondersteuning bij het Nederlands? Kunt u (een van)
deze vragen met ja beantwoorden neem dan contact
op met Ingrid Maters via de Doenerij (tel. 778135) of
het Participatiehuis (tel.477680). Opgeven via ROC
Rivor kan bij Sonja Postulart (tel. 0344-656339).
De cursus Basisvaardigheden Nederlands is op
dinsdagavond van 18.30 u.-21.15 u. in lokaal 1.02 bij
de Salaamander. Er wordt geoefend in de groep en
daarnaast werkt u ook aan uw eigen programma.
Thuis en in de les kunt u oefenen met het boek en
met de computer via een eigen inlogcode. Het
lesboek kost 25 euro en dat is alles! Voor deze cursus
geldt wel dat u goed Nederlands kunt spreken.
Het Leerpunt start vanaf 21 januari op
dinsdagochtend van 9.00 u.- 12.00 u. in de
bibliotheek. Deze cursus duurt 10 weken en kan
verlengd worden met nog eens 10 weken. U kunt een

Welkom Ingrid!
praktische vaardigheid kiezen om in korte tijd extra te
oefenen, bijvoorbeeld: oefenen met spelling en
grammatica, verslagen maken, administratie ordenen
of rekenen. U stelt uw eigen programma samen en
daar heeft u meteen profijt van! Per 10 weken betaalt
u 25 euro en bij 80% aanwezigheid krijgt u het bedrag
terug. Na deze 10 weken kunt u verder gaan met de
les in een van onze andere cursussen. Informatie via
Sonja Postulart.
Voor beide cursussen geldt open instroom. Pak
deze kans om te leren!
In de lesgroepen Alfabetisering en Basisvaardigheden
Nederlands voor allochtonen zijn nog plaatsen
beschikbaar. Wilt u zich voorbereiden op de
inburgering of naturalisatie, op een beroepsopleiding
of op werk? Neem dan contact op met Ingrid Maters
of Sonja Postulart.
Vera Both,Docent NT2 Roc/Rivor

Muurschildering
In 2013 is met de activiteit schilderen van de Doenerij
begonnen met een muurschildering bij de
Salaamander. De deelnemers zijn hier zeer intensief
mee bezig en het resultaat mag er nu al zijn: een heel
groot gedeelte van de gangen bij de entree van de
Doenerij is beschilderd. We werken met acrylverf en
penselen in verschillende vormen en maten. We
schilderen nu o.a. het stadhuis van Culemborg; de
molen; een man met een vlieger; een aanlegsteiger
met een vissende jongen; de Lek en de spoorbrug;
weilanden; ooievaars en nog veel meer. Eind juni is
de totale muurschildering helemaal gereed. Iedereen
is van harte welkom om de muurschildering te
bewonderen. We houden u op de hoogte!

Mijn naam is Ingrid Maters, alweer 20 jaar werkzaam
bij de gemeente Culemborg. Velen van jullie zullen mij
nog herkennen als begeleidster van het
Maatjesproject, waar ik met veel plezier aan mee
gewerkt heb. Zeven jaar geleden ben ik
trajectbegeleider inburgering geworden en de laatste
vier jaar heb ik in deze functie gewerkt bij het
Culemborgs Participatiehuis. Helaas heeft Marianne
de Doenerij verlaten, maar voor mij was dit een super
kans om de overstap te maken naar de Doenerij. Ik
kijk heel erg uit om aan de slag te gaan in deze
nieuwe setting.
Mochten jullie vragen of leuke ideeën hebben,
bijvoorbeeld voor een nieuwe activiteit, zijn jullie altijd
welkom om hierover te praten, voor de liefhebbers
onder het genot van een lekker kopje koffie (mocht u
dit nou niet lekker vinden is thee of water natuurlijk
ook mogelijk).
Bij voorkeur op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag, want dit zijn de dagen dat ik te vinden ben
op de Doenerij. Tot ziens op de Doenerij.
Ingrid Maters

Kleding- en speelgoedbank Klesteo

Hugo van der Priem
Sinds 30 januari is de kleding- en speelgoedbank
geopend. Deze bank helpt mensen die een minimum
inkomen hebben aan kleding, linnen- en beddengoed.
Mensen met een pasje van de voedselbank kunnen
zich aanmelden via de website www.klesteo.nl. Je
kan je ook aanmelden via je trajectbegeleider of
maatschappelijk werk.

of speelgoed.

Afscheid Annelies en Farida
Ook Annelies van den Akker en Farida Ouali hebben
begin 2014 een nieuwe weg ingeslagen. Bedankt voor
jullie inzet en aanwezigheid bij de Doenerij en alle
goeds voor de toekomst toegewenst!

1 theelepels gemalen komijn (djinten)
1 theelepels gemalen koriander (ketoembar)
1,2 liter groenten bouillon
3 grote tomaten in blokjes
1 eetlepel gembersiroop
1 eetlepel harissa (naar smaak)
4 volle eetlepels Griekse yoghurt
1 tl kerrie poeder
1 eetlepel gehakte blad selderij
1 turks brood
Bereidingswijze

Budgettip!
Het is lente! De perfecte tijd om stap voor stap wat
kruidenplantjes in huis te nemen. Er is altijd wel
ergens plek. Op de vensterbank in de keuken: koop
een paar leuke bloempotjes bij Bartje en een zak
potaarde bij de Aldi. Of haal aarde uit een tuin van
iemand die je kent. Op het balkon of gebruik een
plekje in de tuin van b.v. 80 x 80 cm.
Denk eens aan peterselie, selderie, bieslook, en ook
tijm, salie, rozemarijn en dille. Koop ergens zaadjes of
b.v. plantjes op de markt. Let op aanbiedingen bij de
tuincentra en winkels!
Je hebt er bijna het hele jaar door plezier van en het is
gezond, gezellig en goedkoop!

Fruit de uien met de knoflook en de in blokjes
gesneden zoete aardappel aan in olijfolie.
Bestrooi met komijn en koriander en fruit even mee.
Blus af met de tomaten en de groenten bouillon, voeg
het kaneel stokje toe en laat 15 minuten pruttelen.
Voeg dan de linzen, de harissa en de gembersiroop
toe en laat nog eens 5 minuten pruttelen.
Roer intussen de yoghurt met de kerrie en de
bladselderij glad.
Serveer de yoghurt in de soep en geef het brood
ernaast. Ook lekker met naanbrood. Eet smakelijk!

PAASONTBIJT

Het Doenerij Recept!

Op dinsdag 15 april om 09.00 uur

LINZENSOEP

Voor de derde keer organiseren we het paasontbijt.
De kosten bedragen ook dit jaar weer €2,=.
Opgeven kan bij je eigen activiteit of op het kantoor
van de Doenerij.
Bij aanmelding graag gepast betalen. We hopen dat
er weer veel deelnemers mee-eten.

WORKSHOP VOORJAARSSTUKJE MAKEN
Bereidingstijd: 20-30 min | Aantal personen: 4
Ingrediënten
2 uien gesnipperd
2 teentjes knoflook gehakt
250 gr zoete aardappelen
1 blik linzen (425 gram)
1 kaneelstokje

Op woensdag 16 april van 09.30 tot 11.30
gaan we een mooie krans of bloemstuk maken.
We verwachten weer veel deelnemers, dus snel
opgeven is gewenst!
De bijdrage hiervoor is €2,50. Dit is inclusief het
materiaal, koffie, thee en natuurlijk paaseitjes.
Graag gepast contant betalen.

Gevraagd
Activiteiten bij de Doenerij
Maandag
10.30 – 11.30 - wandelen vanuit het Trefpunt
13.00 – 15.00 - naailes

 Wol, liefst hele bollen voor de activiteit
handwerken.
 Voor de activiteit naaien zijn we nog steeds op
zoek naar oude knip/knippie patronenboekjes.

Oproep voor vrijwilligers
Dinsdag
09.00 – 10.30 - computerles (beginners)
10.45 – 12.15 - computerles (gevorderden)
09.30 – 11.30 - spreekuur formulierenbrigade
Salaamander en Stadskantoor
09.30 – 10.30 - babbeluurtje
13.00 – 15.00 - naailes
Woensdag
09.00 – 11.30 - maatjesproject Trefpunt
09.00 – 11.15 - maatjesproject Salaamander
09.30 – 11.30 - schilderen
Donderdag
09.00 – 11.30 - starterstaalles voor
allochtone vrouwen
09.30 – 11.30 - leren zonder grenzen
13.30 – 15.00 - formulierenbrigade
Salaamander
13.00 – 15.00 - wandelen vanuit het Trefpunt
13.00 – 15.00 - handwerken
13.00 – 19.00 - kookcafé
17.00 – 19.00 - eetcafé
Vrijdag
08.45 – 11.00 - zwemmen
09.30 – 11.30 - naailes
09.30 – 11.30 - spreekuur formulierenbrigade
Stadskantoor

HET EETCAFÉ!
Elke donderdagmiddag is er het kook- en eetcafé in
de Salaamander. De maaltijd start om +/- 17.00 uur.
Vindt u het leuk om mee te eten dan kunt u zich
hiervoor opgeven tot uiterlijk woensdags 12.00 uur.
De kosten hiervoor bedragen €5,00 p.p. en voor
kinderen tot 12 jaar €2,50 per kind.
Er is de mogelijkheid om een maaltijd mee te nemen.
Wij vragen hiervoor een bijdrage van €4,00 en een
bakje voor het eten om zelf mee te nemen. Opgave
hiervoor is tot uiterlijk woensdag 12.00 uur.

U bent van harte welkom!

 Wij zijn op zoek naar iemand die koken een leuke
hobby vindt en een nieuwe uitdaging wil aangaan
om ons te helpen met het kookcafé.
 Voor de activiteit handwerken (haken, borduren,
quilten, breien etc.) zijn we op zoek naar een
enthousiaste vrijwilligster!
 Ook zijn we nog op zoek naar een vrijwilligster
voor de naailessen op vrijdagmorgen.

MEIVAKANTIE bij de DOENERIJ!
De Doenerij is in de meivakantie gesloten
van 28 april 2014 t/m 5 mei 2014
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