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Eindverslag jaarprogramma -Samen Goed Eten februari 2020

in de Valuwe

Inclusief de
lekkerste
recepten van het
Jaarprogramma

Voedselapotheek Verdeliet
“Wandelend door de wereldtuin heb ik zoveel geleerd.’
Smakelijke Praatjesmakers
‘Leuk om al spelend meer
over gezond eten te leren.’
Lekker & betaalbaar koken

‘Het was niet alleen leerzaam
maar ook heel gezellig.’

(Advertentie)

GEZOND ETEN
WORKSHOPS
WANDELINGEN
RECEPTEN
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(In dit lege vak
De Voedselapotheek is neergestreken bij Wereldtuin
Verdeliet. Samen laten we zien dat gezond eten
ook makkelijk, lekker en betaalbaar kan zijn.
We brengen buurtgenoten bij elkaar in workshops
waarbij we samen proeven en ontdekken.
Op informatiebordjes in de tuin tonen we de
gezondheidswaarde van de verse ingrediënten
en makkelijke recepten zullen je helpen een
gezonde maaltijd thuis op tafel te zetten.
www.verdeliet.nl | www.voedselapotheek.nl
De Voedselapotheek is onderdeel van ’Samen Eten & Ontmoeten’, een programma mogelijk gemaakt door:
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Het is allemaal wetenschappelijk aangetoond. Wij,
Nederlanders, eten ongezond. En daarom worden we ziek. Of
beter gezegd, eerst dik en daarna ziek. Uit onderzoek blijkt
ook dat er een relatie is tussen inkomen en opleidingsniveau
enerzijds en de mate van groenteconsumptie anderzijds.
Voor ons, Dalila en Diana, een van de redenen om Samen
Goed Eten te starten. In onze missie om van de gezonde keuze
ook de makkelijkste en meest aantrekkelijke keuze te maken,
vonden we in Cuijk al snel gelijkgezinden die mee wilden doen;
GGD Hart voor Brabant, Sociom, Safina, Wijkraad De Valuwe,
mfa De Valuwe, Wereldtuin Verdeliet, SYNTEIN, Gezonde
Buurten, ZLTO en Boert Bewust Land van Cuijk.
Samen willen we voedselproducenten verbinden aan
professionals en organisaties die bezig zijn met het welzijn en
de gezondheid van mensen. Vooral in wijken waar mensen
met een kleine portemonnee wonen.
Met Samen Goed Eten laten we wijkbewoners zien, proeven
en ervaren hoe lekker én gemakkelijk gezond eten kan zijn. En
hoe samen eten zorgt voor gezelligheid, nieuwe contacten en
leefbaarheid in de breedste zin van het woord.
Samen met bewoners en professionals uit de Valuwe
ontwikkelden we vijf projecten: Voedselapotheek Verdeliet,
Workshopreeks ‘Lekker en betaalbaar koken’, Wij(k)keuken de
Valuwe, Recepten uit de Valuwe en Smakelijke praatjesmakers.
In dit ‘magazine’ vertellen we wat de projecten inhouden en
waar het (tot zover) toe geleid heeft. We hopen dat jullie net
zoveel plezier hebben aan het lezen er over als wij hebben
gehad aan het ontwikkelen en organiseren er van.
Rest ons nog om alle mensen en organisaties die dit project
mogelijkheid hebben gemaakt (in het bijzonder GGD Hart voor
Brabant) en met wie we hebben samengewerkt te
bedanken voor alle steun, plezier en vertrouwen.
Veel leesplezier,
Dalila Sayd (Het EETschap)
Diana van Bokhoven
en Marije Bleijlevens (die ons gedurende
het project fantastisch heeft geholpen).
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De Smakelijke Praatjesmaker is een spellenbox met 3 spellen om samen
met jouw buren, vriendinnen of biljartmaatjes te spelen. De spellen zijn
niet alleen leuk om te spelen maar ook nog eens leerzaam.
De spellen leren je veel over gezond eten en over je medespelers. Spellen
om nog even over door te praten.
Met deze box test je jouw kennis en kom je erachter wat goed eten voor
jou betekent in je dagelijkse leven. Je speelt met 2 tot 20 mensen. Het
enige wat je nodig hebt is een fijne plek waar je met elkaar kunt spelen
en praten.
De Praatjesmakers vindt je bij mfa De Valuwe en bij Wereldtuin Verdeliet.
Hier kun je ze gelijk spelen of lenen om op een andere locatie te spelen.
Veel speelplezier!

Je hoort het steeds vaker. Goede
voeding zorgt ervoor dat je langer
gezond blijft. Maar wat betekent
dat nou eigenlijk? Wat betekent
het voor jou? En hoe doe je dat dan,
gezond eten? Ben je enthousiast?
Bewust? Of kan het je gestolen
worden?

De Smakelijke Praatjesmaker
bevat 3 Praatjesmakers:
Mens eet gezond
Snapje hapje
Weet wat je eet

Waarom Samen
goed eten?

De aanleiding voor het starten van dit project mag
duidelijk zijn; we eten ongezond en daardoor worden
steeds meer mensen ziek. Met name mensen uit de
lagere klassen worden eerder ziek en komen eerder
te overlijden. Op deze pagina lees je meer over onze
persoonlijke beweegredenen.

Diana van Bokhoven:
“Als zelfstandig ondernemer ben ik het liefst bezig om mensen mee te
nemen in de wereld van lekker, gezond, duurzaam en eerlijk eten. Een
onderwerp dat enorm complex is, sterk gevoed wordt door persoonlijke
meningen van zogenaamde ‘influencers’ en ook nog eens heel dicht
bij mensen komt. Wat het niet makkelijk maakt. Maar eten is ook een
universele taal die heel veel mensen (aan)spreekt. Via samen eten
(bereiden) kom je makkelijk in contact met mensen. Dit is voor mij een
belangrijk uitgangspunt: samen eten doet goed eten.
Met Samen Goed Eten wil ik, samen met Dalila, een verschil maken in
een wijk. Wij willen mensen laten zien, proeven en ruiken dat gezond
eten lekker, betaalbaar en niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. En dat als
je samen eet en eten maakt, het ook nog eens heel leuk is. Hierbij
zie ik ons als aan aanjager, een vonkje dat het vuur in een wijk laat
ontbranden. Daarom betrekken we vanaf het begin af aan professionals
en vrijwilligers uit de wijk, zodat zij mee sturing kunnen geven en op
termijn het stokje kunnen overpakken. Leuk om dit vooraf te bedenken,
en super tof om te zien dat het in De Valuwe ook echt werkt.”
Dalila Sayd:
“Dat gezond eten niet voor iedereen in Nederland
vanzelfsprekend is, weet ik als geen ander. Opgegroeid
in een achterstandswijk en net niet onder de officiële
armoedegrens, was mijn moeder allang blij dat er genoeg
te eten was om alle 7 monden in het gezin te voeden. Dat
het een voedzame maaltijd betreft was voor mijn moeder
minder belangrijk.

“Kinderen met obesitas
en hun ouders zouden
in een buurtcentrum
spelenderwijs kunnen
leren koken en sporten”.
Jutka
Halberstadt
(psycholoog professor
VU)

“Verkleinen
van
gezondheidsverschillen begint bij het creëren van
een gezonde omgeving”. Jaap Seidell
(hoogleraar voeding en gezondheid
VU)

“Onze zorg staat onder enorme druk. Toename
van chronische aandoeningen, stijgende kosten
en hoge werkdruk voor zorgprofessionals; er
moet iets gaan veranderen! Een groot deel
van de ziektelast kan worden voorkomen door
verbetering van de zorg rondom voeding en
leefstijl”. Tamara de Weijer (leefstijl huisarts)

Daarom ben ik zo trots dat Co-creator Diana van Bokhoven en
ik, via het GGD Innovatiefonds, de kans kregen om afgelopen
jaar het programma Samen Goed Eten in de Cuijkse wijk De
Valuwe te creëren en realiseren. Ik geloof in projecten waar
ondernemers, organisaties en de belangrijkste partners, de
bewoners zelf, samenwerken aan een gezondere en betere
leefomgeving. Want zij weten als geen ander wat er speelt
en waar ze baat bij hebben. Niet iedereen heeft de behoefte
om bezig te zijn met gezond eten. Erbij horen en mee
kunnen doen echter wel. Daarom richtten we ons met het
programma niet alleen op de gezondheidswaarde van ons
voedsel, maar juist ook op de sociale waarde van ons eten.
Met Het EETschap koppel ik de kennis uit kleine
gemeenschappen aan grote maatschappelijke vraagstukken
en gebruik dit als aanknopingspunt voor nieuwe
verbindingen en initiatieven. Zo kom ik tot nieuwe ideeën
voor mijn projecten. Ook binnen Samen Goed Eten.”

Graﬁek: De kosten voor de zorg in Nederland zijn de afgelopen jaren drastisch
toegenomen. Naar verwachting zal dit de komende jaren stijgen.
Bron: rijksoverheid.nl, januari 2020.
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Voedsel
apotheek
Verdeliet
Gezond eten als medicijn. Ontwerper Naomi Jansen,
afgestudeerd aan de Design Academie in Eindhoven
wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van de
positieve werking van voedsel op onze gezondheid.
Dat doet ze op verschillende manieren; zo ontwikkelt
ze nieuwe producten, bijv. de Chocobombes voor
zwangere vrouwen en richtte zij de Voedselapotheek
op. Een platform om de brug te slaan tussen voeding,
gezondheid en design. Waarmee ze workshops
en exposities organiseert en lezingen geeft aan
professionals uit de zorg en de overheid. Ze droomde
van een fysieke Voedselapotheek, een kenniscentrum
waar allerlei partijen bij elkaar komen om na te denken
over het voedsel van de toekomst.
Die fysieke plek is afgelopen jaar, in De Valuwe,
werkelijkheid geworden. Dalila, Diana en Naomi
bundelden hun krachten en ontwikkelden samen
een Voedselapotheek Wijkaanpak om in de wijk toe
te passen en samen met wijkbewoners aan de slag
te gaan. Dalila Sayd: “Met deze aanpak komen we
rechtstreeks met de doelgroep (de mensen waar het
uiteindelijk om gaat) in contact en maken we hen
bewust van het effect van gezond eten. Dat doen we
op een plek in de wijk die mensen kennen en waar ze
zich op hun gemak voelen.”
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Wereldtuin Verdeliet
Afgelopen jaar (2019) is, als onderdeel van het
jaarprogramma Samen Goed Eten, de eerste pilot van
de Voedselapotheek geland in De Valuwe in Cuijk;
Voedselapotheek Verdeliet. Gesitueerd in Wereldtuin
Verdeliet.

Verdeliet is een sociale onderneming in het groen; een
ontmoetingsplek waar vrijwilligers uit de wijk en de regio
Land van Cuijk zich samen inzetten. Het is een stadstuin
midden in De Valuwe, waar iedereen welkom is en waar
informatieve en culturele activiteiten georganiseerd
worden rondom het thema groen. Denk bijvoorbeeld
aan wandelingen door de tuin, moestuinsessies en meer.
Gezondheidsmakers
Bij Voedselapotheek Verdeliet kunnen bezoekers zien
hoe de groenten en kruiden groeien. Er is informatie
over de gezondheidswaarden van de ingrediënten en
welke preventieve werking ze kunnen hebben voor je
gezondheid. De Voedselapotheek wil mensen laten zien
dat gezond eten lekker, makkelijk en betaalbaar kan zijn.
Verse groenten, fruit en kruiden worden er aangeprezen
als gezondheidsmakers.
Gasten kunnen een informatieve wandeling maken
door de tuin. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op deze
mooie plek en om dat te stimuleren organiseert de
Voedselapotheek ook activiteiten en kookworkshops.
Naomi Jansen: “Afgelopen jaar verzorgden we
5 activiteiten, waaronder kookworkshops, een
supermarktsafari en een excursie bij de boer. In het
voorjaar van 2020 opent Wereldtuin Verdeliet ook een
winkel, waar de Voedselapotheek nog beter tot zijn
recht zal komen, want alle groenten en kruiden die in
de tuin geteeld worden zullen er gepromoot worden als
zogenoemde ‘gezondheidsmakers’. “

“Veel nieuwe dingen
gehoord, dingen waar
ik thuis nog meer over
wil gaan lezen!”
Deelnemer aan de workshops van
Voedselapotheek Verdeliet
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Niet alleen gezond, maar vooral ook gezellig
Een goede gezondheid is voor veel mensen
uit achterstandswijken geen eerste behoefte.
Erbij horen en mee kunnen doen echter wel.
Daarom richt de Voedselapotheek zich niet
alleen op de gezondheidswaarde van ons
eten, maar juist ook de ‘sociale waarden’ van
ons eten. Dat doet de Voedselapotheek door
mensen bij elkaar te brengen, hen samen te
laten ontdekken en te proeven. Zo besteden
we aandacht aan de manier waarop er
gegeten wordt en met wie men eet. Gezond
eten gaat namelijk makkelijker als je dat
samen doet. De Voedselapotheek werkt in
een community-setting aan de gezondheid
en leefbaarheid in de wijk. Deze combinatie
maakt het voor een breed scala aan partijen
interessant om aan te sluiten en een bijdrage
te leveren.

“De hapjes en de sapjes
die geserveerd werden
tijdens de workshop
waren een verrassing”
Deelnemer aan de workshops van
Voedselapotheek Verdeliet

Hoe nu verder?

Na één jaar actief te zijn geweest in de
Valuwe blijkt dat de structuren nog niet
volledig ingebed zijn. Er is meer tijd nodig
om de Voedselapotheek te borgen in de wijk.
Zodra er weer financiering is zal er samen
met de vrijwilligers van Wereldtuin Verdeliet
een plan opgesteld worden. Op het moment
van schrijven ligt er een subsidieaanvraag
uit bij diverse landelijke fondsen om de
Voedselapotheek op te schalen, in andere
Nederlandse wijken uit te breiden en de
Voedselapotheek in Cuijk te borgen.
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Workshopreeks

‘Lekker en betaalbaar koken’
In de maanden november & december 2019 en januari
2020 hebben 24 wijkbewoners deelgenomen aan 4
kookworkshops, een supermarktsafari en een bezoek
aan de boer. Ze leerden voor weinig geld een lekkere
en gezonde maaltijd op tafel te zetten. Ze kregen meer
informatie over gezond eten en gezonde producten en
boer Hugo Bens vertelde hen over de productie van eieren.
Voor veel deelnemers was dit een mooie gelegenheid om
nieuwe mensen uit de wijk te leren kennen. Mensen die
ze anders niet zo gauw tegen zouden komen. Nieuwe
vriendschappen zijn er zelfs door ontstaan.
Les over gezond eten
Tijdens de workshops in mfa De Valuwe, bereidden
de deelnemers onder leiding van Martien Bos
(Smaakcentrum Land van Cuijk) een gezond
driegangenmenu. Een vrijwilliger van het Smaakcentrum
vertelde de groep over wat gezond eten is. De workshops
eindigden met het samen eten van wat er gekookt was.

Informeel welzijnswerk
De workshops werden ook gebruikt om mensen op
andere vlakken te helpen. Een van de begeleiders was
een medewerker van Sociom. Tijdens het snijden en
koken kon de welzijnswerker op informele wijze met
de deelnemers kennis maken en achterhalen of hulp
nodig was. Ook heeft Biblioplus tijdens een workshop
de deelnemers vertelt over haar taalprogramma voor
laaggeletterden.

“Ik wist eigenlijk al best veel,
maar het is fijn om het allemaal
nog eens te horen. Bovendien
was het heel gezellig om samen
te koken en te eten”

Deelnemer aan de workshops ‘lekker en betaalbaar
koken’
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Diana van Bokhoven: “Een ander doel was (nieuwe)
ontmoetingen tot stand brengen. We vinden het
belangrijk dat de mensen elkaar leren kennen vanuit
hun kracht om daarmee te werken aan een positieve
sfeer en zelfvertrouwen. Om deze kennismaking
te stimuleren, startten we elke workshop met een
kennismakingsactiviteit en sloten we af met schonken
een ‘Oploskoffie’.”
Oploskoffie
Tijdens de pauze hebben de deelnemers in kleine
groepjes oplossingen bedacht voor een probleem of
uitdaging op het vlak van gezond en goedkoop eten,
vaak ingebracht door een van de deelnemers. Tijdens
het eten werden aangedragen oplossingen besproken.
Op deze manier werd niet alleen de deelnemer met
het probleem geholpen. Ook veel anderen leerden iets
nieuws. Tevens ervaarden de deelnemers dat hun ideeën
er (ook) toe doen.
Koken in Schouwburg
De vierde workshop was speciaal te noemen:
we kwamen bij elkaar in de Cuijkse Schouwburg.
Deelnemers nodigden een gast uit voor een door hen
gekookt diner. In een theatrale setting konden de
deelnemers hun achterban laten zien én proeven wat
ze geleerd hadden. Ze kregen een certificaat uitgereikt
van niemand minder dan de burgemeester van Cuijk,
Wim Hillenaar. Na het diner werd iedereen getrakteerd
op een optreden van Harmonie Gaudete in Domino uit
Cuijk en gelegenheidskoor Fred & Fans. We kregen ook
nog een bijzondere rondleiding door de coulissen. Voor
iedereen een heerlijk avondje uit.

Oploskoffie
Op welke manier kan ik
restjes verwerken?
Restjes bewaren in de vriezer /
Ovenschotel of soep van maken
/ Kliekjesdag / Delen met iemand
/ Aan de kippen geven / Speciale
recepten voor kliekjes / Brood
over? Maak er toetje van.
Hoe kan ik voorkomen dat ik ’s
avonds ongezond ga snacken?
Niet in huis halen / Voldoende
eten overdag / Dit is aangeleerd
gedrag en kan dus ook afgeleerd
worden -/ Ongezonde snacks
vervangen voor fruit/groente /
Portioneren: chips in ’n bakje,
één koekje op je koffieschoteltje.

“Ik vond het erg leuk dat ik
mijn kookkunsten kon delen
met mijn familie. En dan ook
nog eens op zo’n bijzondere
locatie als de Schouwburg
Cuijk”

Deelnemer aan de workshops ‘lekker en
betaalbaar koken’
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Resultaten in het kort

BUDGETKOKEN
In totaal waren er
24 deelnemers
waarvan
4 mannen en
20 vrouwen.

4

Er deden 6 verschillende
culturen mee: Syrisch,
Marokkaans, Turks,
Nederlands, Iraans en
Chinees.

20

In totaal zijn er 18 recepten
bereid tijdens de workshops waarvan 4 recepten van
deelnemers zelf.
De bewoners zijn het eens over de volgende stellingen:
• Deze activiteit maakt het leven in de wijk ﬁjner.
• Ik snap nu dat ik me beter kan voelen door wat ik eet.
• Ik heb mijn buurtgenoten beter leren kennen.

De activiteiten bestonden uit 3
workshops in mfa de Valuwe, 1
supermarktsafari, 1 excursie
naar de boer en 1 slotfeest in
de Schouwburg van Cuijk.

Er zijn 6 vragen beantwoord
tijdens de oploskoﬃe in de
pauzes - waarvan 3 vragen
over gezond eten en 3
vragen over goedkoop eten.

De supermarktsafari
telde 16 deelnemers
en het bezoek aan de
boer 21 deelnemers.

16

21
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In totaal hielpen
10 vrijwilligers uit
de wijk mee.

18
We hebben 1 gastspreker
gehad van de Biblioplus
over het taalprogramma
dat zij voeren.

Daar doe je het toch voor?!
De workshops waren al eerder door José Heijnen van
GGD Hart voor Brabant georganiseerd. Echter nog niet
in Cuijk. Vanuit het programma Samen Goed Eten, is
de workshop doorontwikkeld, vooral om kennismaking
onderling te stimuleren en mensen in hun kracht te
zetten. Naast de bestaande onderdelen - koken in de
praktijk en een theorieles over gezond eten - is ‘de
oploskoffie’, kennismaking, de supermarktsafari en het
bezoek aan boer toegevoegd.
Open
José Heijnen kijkt tevreden
terug op de workshopreeks in
De Valuwe: “Het is fijn om de
workshops in een gemoedelijke
en gastvriendelijke locatie zoals
bij mfa De Valuwe te organiseren. Ik
was ook erg blij met de openheid in de groep. Ik vond
het heel bijzonder om te zien dat twee deelnemers
telefoonnummers uitwisselden om elkaar ook buiten
de workshops te ontmoeten. Daar doe je het voor
toch?!”

Midden in de wijk
Op de vraag of het ook nieuwe inzichten heeft
opgeleverd, antwoordt José: “Ik merk dat het werken
in de wijk een pré is. Het is bekend terrein voor veel
bewoners. En het werkt goed om via mensen die in
de wijk actief zijn op zoek te gaan naar deelnemers
en vrijwilligers. Ook heb ik de aansluiting van diverse
partners zoals welzijnswerk en de bieb als een mooie
aanvulling ervaren. Zo kunnen we de deelnemers ook
op andere gebieden meer informatie en hulp bieden.”
Toekomst
José hoopt dat ze ook in 2020 een workshopreeks
met supermarktsafari en bezoek aan een boer kan
organiseren. In Cuijk maar ook in andere regio’s van
GGD Hart voor Brabant. “De nieuwe opzet werkt heel
goed, dus die wil ik zeker vasthouden voor een vervolg.”

“De nieuwe opzet
werkt heel goed“
José Heijnen
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“Recepten uit... De Valuwe geeft wijkbewoners de kans om hun favoriete recepten
delen met de wijk.

Met dit project halen we recepten en verhalen van bewoners uit de wijk op en leggen deze vast op
deze kaarten. De recepten en verhalen vertellen iets persoonlijks over degene die het recept indient
en vertelt iets over hun connectie met de Valuwe.
De recepten en verhalen worden op ansichtkaarten gedrukt en verspreid via verschillende locaties
in de wijk. Door elkaars recepten en verhalen te leren kennen leer je je wijkbewoners beter kennen.
Iedereen kan zijn lievelingsrecepten verzamelen en een persoonlijke bundel creëren.
Wil je jouw favoriete recept ook delen met jouw wijkbewoners? Mail naar receptenuit@devaluwe.nl.
Dan neemt de wijkraad zo snel mogelijk contact met je op om jouw verhaal en recept te horen.
Niets voor jou? Wellicht voor je buurman of -vrouw. Deel dit project gerust met je wijkgenoten!
Recepten uit de Valuwe wordt gefinancieerd door:
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Lucie Soer is lid van Wijkraad De Valuwe en beheerdster van mfa de Valuwe. Samen met vier anderen zit
zij ook in het bestuur van mfa De Valuwe en is ze lid
van de werkgroep Samen eten & Ontmoeten. Afgelopen jaar was Lucie lid van het programmateam Samen
Goed Eten.
“Met de werkgroep Samen eten & Ontmoeten van
Wijkraad De Valuwe werken we aan twee thema’s:
‘Nieuwe bewoners thuis in De Valuwe’ en ‘Samen
eten & ontmoeten’. Voor onze wijk twee belangrijke
thema’s. Met de revitalisering vestigen zich veel
nieuwe mensen, van diverse nationaliteiten, in de wijk.
We willen dat deze mensen zich welkom voelen. Eten
verbindt. Dat is bij veel bijeenkomsten in De Valuwe al
eerder gebleken. Mensen leren elkaar en elkaars eet
gewoonten kennen door samen te eten en te koken.
Dit slaat een brug tussen mensen die elkaar misschien
normaal niet zo snel zouden ontmoeten.
We organiseren door het jaar heen diverse activiteiten.
Zo hebben we in juli 2019 een wijkpicknick in het nog
verder aan te leggen park georganiseerd. In december
2019 hebben we een interculturele kerstmarkt
georganiseerd. En om nieuwe bewoners meteen een
gevoel van welkom te geven, hebben we een welkomst
flyer laten maken met informatie, een uitnodiging voor
een gratis kopje koffie in de mfa en letterlijk ‘Welkom’
in heel veel verschillende talen.

“Een fijne, plezierige en goede
samenwerking, waarbij we
samen tot mooie resultaten
zijn
gekomen.”
Lucie Soer

Lucie Soer
Lid van Wijkraad De Valuwe en beheerder van mfa
De Valuwe. En lid van programmateam Samen Goed
Eten

Partner aan
het woord

Als startende werkgroep was het fijn om op allerlei
terreinen hulp te krijgen vanuit het programma
Samen Goed Eten. Van advies bij het organiseren
van de wijkpicknick en andere activiteiten tot een
luisterend oor. Van meedenken over de aanpak van de
werkgroepen tot het aandragen van nieuwe contacten,
zoals ZLTO, Boert Bewust en het Smaakcentrum. En
we hebben ook concrete ondersteuning gekregen. Zo
hebben we een aantal basisdocumenten (flyer, poster,
draaiboek, begroting) gekregen die we kunnen inzetten
voor elke activiteit die we organiseren.
Een fijne, plezierige en goede samenwerking, waarbij
we samen tot mooie resultaten zijn gekomen. We
waardeerden het enorm dat we geen opgelegde en/of
uitgewerkte plannen kregen maar juist een adviserend
meedenken, aansturen en delen van contacten. Dit
heeft geleid tot meer focus en structuur voor de
werkgroep. Zo hebben we besloten om niet vaker dan
1x per kwartaal een activiteit te organiseren. En hebben
we een vergaderschema gemaakt voor de het komende
jaar. Kortom, het was praktisch, nuttig en leerzaam om
samen op te trekken.”
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Smakelijke
Praatjesmakers
Veel
professionals
ervaren
dat
de
informatieoverdracht tussen bewoners en hen
niet altijd soepel verloopt. Er is sprake van
een ongelijkwaardig contact en professionals
spreken niet altijd dezelfde taal als mensen uit
bijvoorbeeld achterstandswijken. Soms omdat
er een niveauverschil is in opleiding, maar vooral
omdat de leefwereld van wijkbewoners er soms
totaal anders uitziet dan die van wijkwerkers of
beleidsmakers. Het projectteam van Samen Goed
Eten ontwikkelde hierop samen met bewoners
de Smakelijke praatjesmakers. Bewoners nemen
onderling namelijk sneller informatie van elkaar
aan, omdat ze elkaar beter begrijpen. Met de
‘Smakelijke praatjesmakers wordt het gesprek
tussen bewoners onderling gefaciliteerd zonder
dat professionals daar zelf aan (hoeven) deel (te)
nemen.

De Smakelijke Praatjesmaker is een box met daarin
spellen en interactieve gespreksvormen. Alle spellen
hebben betrekking op het thema ‘gezond eten’ en
‘eetculturen’. Bewoners die de spellen met elkaar spelen
delen hun kennis over gezond eten met elkaar en doen
nieuwe kennis op over gezonde voeding. Daarnaast is het
een laagdrempelige manier om hun kennis over andere
eetculturen te vergroten en leren wijkbewoners elkaar
middels de spellen beter kennen. Zo zit er ook een aantal
persoonlijke vragen tussen. De praatjesmakers worden
aangeboden als activiteit voor verenigingen of clubs die
geregeld bijeenkomen of het onderwijs en andere (zorg)
instellingen.
Studentenwerk
Dalila Sayd: “Voor de ontwikkeling van de spellen
hebben we vanuit het jaarprogramma Samen Goed
Eten studenten van de opleiding Voeding en Welzijn
van Helicon Den Bosch gekoppeld aan de verschillende
doelgroepen in de wijk. 8 studenten duo’s deden
onderzoek naar waar behoefte aan is, naar de leefstijl
van de verschillende doelgroepen en ontwikkelden op
basis daarvan allemaal een eigen spel. De spellen gaan
over voeding en gezondheid in alle vormen, maten en
betekenissen.“

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorwaarden:

Speelbaar in groepen van 2 tot 20 personen;
Een offline spel waarin de ontmoeting centraal
staan;
Spel bevat een competitie element (interne
competitie of externe competitie)
Mogelijkheid om antwoorden/ data digitaal te
verzamelen;
Tone of voice van de gespreksonderwerpen:
grappig, makkelijke en moeilijke vragen;
Gesprek kan gaan over persoonlijk, dichtbij (wijk/
stad), landelijk en mondiaal;
Element van voorlichting in het spel;
Diversiteit in thema en onderdelen
Het spel moet spelregels bevatten

Spelletjesmiddag
Op 7 november presenteerden de studenten hun
werk op een interactieve wijze; ze organiseerden een
spelletjesmiddag met bewoners en professionals uit de
wijk in mfa de Valuwe. Er werd koffie en thee gedronken,
gespeeld en gelachen. Er werd eindeloos gekletst en
natuurlijk werden ook alle spellen in verschillende
rondes uitgeprobeerd door iedereen. Aansluitend gingen
de studenten met de wijkbewoners en professionals in
gesprek voor de feedback. Voor eten werd ook gezorgd.
Studenten van HAS Den Bosch bereidden met enkele
bewoners een uitgebreide maaltijd met recepten van
het project “Recepten uit…” (Lees meer over dat project
op pagina 24). Al met al een ontzettend leuke middag/
avond met veel tevreden gezichten.
Optimaliseren
Na de spelletjesmiddag zijn de spellen door diverse
organisaties in de wijk getest op speelbaarheid,
informatie en interactiviteit. Op basis van de feedback
is er een top 3 van spellen opgesteld. Deze top 3
wordt geoptimaliseerd en in een meervoud van 3/4
geproduceerd door een lokale organisatie uit de wijk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De spellen:

Mens eet gezond (mens erger je niet)
Snapje Hapje (kwartet)
Voeding & Zo (party & Co
De schijf van 5 - het spel met de bel
Food Tower (jenga)
Weet wat je eet
De schijf van 5 - het gezondheidsspel
Sparen voor de schijf van 5 (Triviant)

Interactie en nieuwe kennis
Om meer mensen aan de spellen te krijgen zullen er
dialogen en bijeenkomsten worden georganiseerd
met bewoners uit de Valuwe van allerlei pluimage. De
spellen zullen worden gebruikt door professionals en
organisaties uit de wijk, zoals Safina, Sociom, GGD Hart
voor Brabant, wijkraad de Valuwe en Verdeliet. Een
gezondheidsvoorlichter van de GGD of een welzijnswerker
van Sociom sluit dan aan bij bewonersbijeenkomsten
om het gesprek op gang te brengen en eventuele fabels
en mythes over gezond eten en andere eetculturen de
wereld uit te helpen. De praatjesmakers laten mensen
op een interactieve manier kennis maken met gezond
eten en hen bewust te maken van hoe zij daar in hun
eigen leefsituatie mee om kunnen gaan.
Spellen-uitleen
De spellen worden op strategische plekken in de
wijk verspreid (denk aan mfa De Valuwe, Wereldtuin
Verdeliet). Organisaties en bewonersverenigingen
kunnen de spellen ophalen op deze plekken en gebruiken
als onderdeel van een activiteit. GGD Hart voor Brabant
is voornemens om de spellen ook in andere regio’s van
Brabant in te zetten. Daarnaast heeft co-financierder
FoodUp! Brabant te kennen gegeven de smakelijke
Praatjesmakers voor haar eigen netwerk in te willen
zetten.
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Resultaten in het kort

SMAKELIJKE PRAATJESMAKERs
Er zijn 8 spellen ontwikkeld door
studenten van het Helicon.
1. Mens eet gezond (Mens erger je niet)
2. Snapje Hapje (kwartet)
3. Voeding & Zo (Party & Co)
4. De schijf van 5 - het spel met de bel
5. Food Tower (Jenga)
6. Weet wat je eet
7. De schijf van 5 - het gezondheidsspel
8. Sparen voor de schijf van 5 (Triviant)

In totaal hebben 19 studenten
van de opleiding Helicon MBO
Den Bosch - Voeding en Welzijn
hieraan meegewerkt.

Doelen die we hiermee willen bereiken:
• Wijkbewoners meer kennis bijbrengen over gezonde voeding;
• Wijkbewoners krijgen meer inzicht in hun eigen kennis op dat vlak;
• Wijkbewoners leren van elkaar en leren elkaar beter kennen.

De verschillende gespreksonderwerpen dragen bij
aan kennis en bewustzijn
over gezond eten.

Doelgroepen waar onderzoek naar is
gedaan voor de ontwikkeling van de spellen:
• Vrijwilligers Wereldtuin Verdeliet
• Vrijwilligers mfa de Valuwe
• Werkgroep Samen eten en ontmoeten
• Biljartvereniging de Valuwe
• De dames van Simpelﬁt
• Bezoekers van de vrijdaghap
• De ouderkamer van de basisschool
• VVN (vluchtelingenwerk)
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De eindpresentatie op 7
november is bijgewoond
door 42 mensen, waarvan 34
bewoners en 8 professionals.

Caren van Donzel is functionaris gezondheidsbeleid
in zeven gemeenten in de regio Brabant NoordOost, waaronder alle gemeenten in Land van Cuijk.
In deze functie adviseert ze de gemeenten in hun
gezondheidsbeleid. Vanuit de GGD zit Caren in de
werkgroep om het programma verder uit te werken en zo
goed mogelijk aan te laten sluiten bij de werkzaamheden
die de GGD doet in de regio.
“Het thema Samen Goed Eten past goed bij de visie en
missie van de GGD en specifiek het werk van de afdeling
gezondheidsbevordering. Daarom heeft het bestuur van
GGD Hart voor Brabant vanuit het innovatiebudget geld
beschikbaar gesteld om dit programma uit te kunnen
voeren in de Valuwe. Dit innovatiebudget is, zoals de
naam als zegt, om vernieuwingen binnen het werk van de
GGD te stimuleren. Het was nog spannend of het bestuur
het programma ‘Samen Goed Eten’ wilde ondersteunen.
Door de vernieuwende aanpak, om samen met de
mensen uit de wijk projecten te ontwikkelen, was het
niet meteen duidelijk wat het eindresultaat zou worden.
Mede door de steunbetuiging van burgemeester
Hillenaar, heeft het bestuur ingestemd en zijn we aan de
slag gegaan.

Caren van Donzel
GGD Hart voor Brabant en Initiatiefnemer & lid
programmateam Samen Goed Eten

Partner aan
het woord

Gelukkig, want gaandeweg het jaar ontstonden er
interessante samenwerkingen en producten. Er is veel
werk verricht in een relatief korte tijd. En ik denk dat
we uiteindelijk gekomen zijn tot een 5-tal prachtige
resultaten. Het was daarbij leuk en leerzaam om met
een brede groep mensen wijkgericht aan de slag te
gaan. De samenwerking verliep heel goed, zeker met
de contactpersonen en professionals in de wijk. Zij zijn
onmisbare personen geweest in dit project.

“De aanpak om te komen tot
de resultaten was voor ons
een interessant leerproces en
resultaat op zich.”

De aanpak om te komen tot de resultaten was
voor ons een interessant leerproces en resultaat
op zich. We gaan daarom niet alleen de projecten
maar ook de programma aanpak verspreiden
binnen de GGD organisatie zodat collega’s in
andere wijken ook op deze manier aan de slag
zouden kunnen gaan, vooral in gebieden/steden
waarin met wijkteams gewerkt wordt.
Een project waar we zeker mee verder gaan,
is de workshopreeks ‘lekker en betaalbaar
koken’. Deze workshopreeks werd al door ons
uitgevoerd, maar heeft door het programma een
waardevolle boost gekregen. Het is kwalitatief
beter opgezet en uitgewerkt.
We gaan waarschijnlijk ook een of meerdere
Smakelijke Praatjesmakers gebruiken, de spellen
die ontwikkeld zijn door de Helicon-studenten.
Los van het feit dat het leuke en leerzame spellen
zijn, zal ik ook niet snel de avond vergeten dat
we deze spellen hebben getest. Enthousiaste
wijkbewoners speelden samen met de studenten
de door hen zelf geproduceerde spellen. De avond
werd afgesloten met een diner, samengesteld
door wijkbewoners vanuit het project ‘Recepten
uit de Valuwe’ en gekookt door HAS studenten. Ik
vond het mooi en bijzonder om hierbij aanwezig
geweest te kunnen zijn.“

Caren van Donzel
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Wij(k)Keuken
De Valuwe
Koken door en voor wijkbewoners, dat wordt in De Valuwe al gedaan. Denk
aan de vrijDAGavondhap, de Safina lunch, Safina cultuur aan tafel of het poëzie
ontbijt bij wereldtuin Verdeliet. Mensen uit de wijk krijgen voor relatief weinig
geld een (gezonde) maaltijd én ontmoeten andere mensen uit de wijk. Met name
alleenstaande en oudere wijkbewoners voelen zich geroepen om te komen eten.
De vrijDAGavondhap zit vaak ruim van tevoren vol. Diana van Bokhoven: “Dat er
behoefte aan is, is dus wel duidelijk. Hoe kunnen we deze Wij(k)Keuken verder
ontwikkelen? Dat is de vraag die wij ons stelden.”

“Wat je eet tijdens de
interculturele lunch
van Safina is altijd
een verrassing.”
Bezoeker Interculturele Lunch Safina
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Extra aanbod
Diana van Bokhoven: “Vanuit het programmateam
vroegen we ons af of bewoners ook van hun buren
maaltijden willen afnemen. Of dat ze voor hun buren een
(extra) maaltijd willen koken. Dit geeft inwoners van de
Valuwe die niet willen of kunnen koken, de mogelijkheid
een lekkere, warme en gezonde maaltijd te eten. Ook
buiten de momenten die al worden aangeboden.
Daarnaast leidt het ook tot nieuwe ontmoetingen. De
‘twee vliegen in een klap’ die we met het programma
Samen Goed Eten nastreven.”

“Ik eet graag bij
de VrijDAGhap. Het
is fijn om daar
nieuwe mensen te
ontmoeten.”
Bezoeker VrijDAGhap
Op onderzoek
Met deze vragen hebben we HAS student, Pien Nijholt,
op pad gestuurd. Pien heeft met een kwantitatief en
kwalitatief onderzoek in kaart gebracht wat de wensen
en behoeften van bewoners uit De Valuwe zijn. De
resultaten hiervan leest u in de infographic op de
volgende pagina.
Pien concludeerde dat er zeker mensen zijn die willen
koken en ‘afhalen’ voor en bij hun buren. Echter de
frequentie hiervan is te klein om een nieuw initiatief
te starten op dit vlak. Uit de gesprekken kwamen wel
hele inspirerende voorbeelden aan het licht. Zo zijn er
bewoners van een flat die via de buurt app laten weten
dat ze een maaltijd over hebben, zodat iemand deze op
kan halen. Ook ontdekten we Facebookgroep ‘Prakkie
over 0485’. “Want weggooien is echt zonde! Heb je een
Prakkie over? Zet het op deze facebookpagina!

Zo help je een ander (omdat die toevallig geen zin heeft
om te koken, of omdat die krap bij kas zit en zo even
lucht kan happen) en gaan we voedselverspilling tegen.”
aldus de initiatiefnemers van deze Facebookgroep.
Inspireren
“De uitslag van het onderzoek heeft er toe geleid dat we
niet een nieuwe activiteit in de wijk gaan ontwikkelen.
Wel hebben we de bestaande initiatieven verzameld
om deze op verschillende manieren in de wijk onder
de aandacht te brengen. Onder andere op de website
van de wijkraad, www.devaluwe.nl/Wijkkeuken, en via
een poster die we op verschillende locaties in de wijk
verspreiden. We vragen mensen om eten wat ze over
hebben te delen met hun buurtgenoten. Of een keer een
extra maaltijd te koken voor een buurman of buurvrouw.
Niet alleen om meer mensen gezonder te laten eten of
voedselverspilling tegen te gaan. Maar ook om nieuwe
ontmoetingen in de wijk te stimuleren.”
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Resultaten in het kort

Bijlage

In de infographic hieronder zijn de resultaten van
het onderzoek van Pien weergegeven. Zij deed
onderzoek
naar deonderzoek
behoeftes vanwij(k)keuken
de wijkbewoners
1 Infografic
van De Valuwe.
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Herman Heuver is relatiebeheerder voor de regio Land
van Cuijk bij de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie
(ZLTO). Vanuit de ZLTO zit Herman in de werkgroep om de
witte en groene sector te verbinden vanuit de gedachte
dat de boeren de bouwstenen van onze gezondheid
produceren.
“Het programma Samen Goed Eten draagt bij aan een
aantal doelen die we als ZLTO nastreven. Zoals het
zichtbaar maken van lokale agrarische producten, het
verkleinen van de kloof tussen consument en boer, het
vergroten van kennis van (verse) producten, het
bereiken van een doelgroep die de agrarische sector
te weinig tegenkomt en het beeld van vers en gezond
voedsel als onderdeel van een gezonde levensstijl.
De reden om mee te doen aan ‘Samen Goed Eten’
was het bekend maken van de variëteit aan boeren en
producten in Land van Cuijk bij de inwoners van deze
regio en de Valuwe in het bijzonder. We hopen zo meer
begrip en draagvlak te krijgen voor boeren en tuinders.
En de verbinding tussen boer en consument te herstellen.
Want deze verbinding wordt steeds minder makkelijk
gemaakt, ‘groente en fruit komt uit de winkel en niet van
de boeren’ is steeds vaker wat mensen denken.

“Voor de toekomst zijn er
goede verbindingen gelegd
tussen boeren uit de
regio’s en vrijwilligers en
profesionals uit de wijk.”
Heman Heuver

Herman Heuver
Relatiebeheerder bij de ZLTO en initiatiefnemer en lid
programmateam Samen Goed Eten

Partner aan
het woord

Met het programma hebben we het eerder
genoemde doel ten dele gehaald. Het beste
resultaat, gezien de aandacht en het bereik,
hebben we behaald met de wijkpicknick die in
juli 2019 is georganiseerd door de werkgroep
Samen Eten & Ontmoeten van de wijkraad. Met
de Voedselapotheek en de workshopreeks ‘lekker
en betaalbaar koken’ zijn bezoeken aan boeren
in de gemeente Cuijk gebracht. De impact is hier
wat kleiner omdat het om een kleinere en vaak
specifieke groep bewoners gaat.
Voor de toekomst zijn er goede verbindingen
gelegd tussen boeren uit de regio en de vrijwilligers
en professionals in de wijk. Zij hebben gezien dat
de boeren proberen de verbinding te maken.
Bijvoorbeeld via ontvangst van mensen op hun
bedrijf of via het leveren van producten. Echter,
er komt altijd extra werk en vaak ook kosten bij
kijken om deze contacten of producten te blijven
inzetten in de verschillende (kook)activiteiten
in de wijk. Ik ben blij met de open houding van
de boeren en de mensen uit de wijk om kennis
te maken en samen te werken. Hoewel het nog
te vroeg is om te concluderen of het tot een
structurele samenwerking zal leiden, denk ik wel
dat we met dit programma een goede aanzet
hebben gegeven.”
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Recepten uit
De Valuwe

Tijdens het Samen Goed Eten jaar worden er tal van activiteiten
georganiseerd in de Valuwe. Naast bijdragen aan de leefbaarheid in de
wijk en gezondheid van de inwoners leveren al die activiteiten tal van
smaakvolle recepten en mooie verhalen uit de wijk op. Recepten en
verhalen die het verdienen om gedeeld te worden. Zo ontstond samen met
bewoners het idee voor het volgende project. Een verzameling recepten en
verhalen uit de wijk, dat is het project ‘Recepten uit ...’.
Met ‘Recepten uit..’ halen we recepten en verhalen
van bewoners uit de wijk op en leggen deze vast.
De recepten en verhalen vertellen iets persoonlijks
over bijvoorbeeld de cultuur, geschiedenis of beroep
van degene die het recept indient en vertelt iets
over hun connectie met de wijk. De kaarten worden
op verschillende plekken in de wijk verspreid, waar
buurtgenoten deze kunnen ophalen. Zo stellen ze
hun eigen persoonlijke recepten- en verhalen bundel
samen. Doordat buren elkaar op deze manier beter
leren kennen draagt het bij aan de sociale cohesie in
de wijk.
Grote diversiteit in recepten
Met deze kaarten laten we zien wie er in de wijk
wonen en welke leuke verhalen er schuilgaan achter
de voordeuren. Natuurlijk komen buren er ook op deze
manier achter welke gerechten er worden gekookt.
De Valuwe is een diverse wijk met veel verschillende
culturen. Dat is ook terug te zien in de receptenkaarten.
Voor veel mensen zijn de receptenkaarten een manier
om zichzelf te uiten en anderen kennis te laten maken
met hun eetcultuur. Dat zorgt voor meer positieve
beeldvorming van andere culturen in de wijk. De soms
grappige, opmerkelijke en bijzondere verhalen van
bewoners uit de wijk dragen bij aan een positief imago
van de wijk.

Nieuwe recepten en verhalen ophalen
Om meer aandacht te genereren en nieuw recepten te
werven worden de recepten geregeld tijdens de eetactiviteiten in de wijk bereid. Dat is meteen ook een
mooie gelegenheid om buren van elkaars recepten
te laten proeven en zo kennis te maken met andere
eetculturen. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook op 7
november in mfa de valuwe tijdens de eindpresentatie
van de HAS studenten. Zij kregen de opdracht om de
eerste 20 receptenkaarten te ontwikkelen. Ze nodigden
een drietal ‘recept-eigenaren’ uit die hun recept
bereidden voor alle aanwezige gasten. Daarnaast werd
iedereen aangemoedigd om zelf ook een recept in
te dienen, waarna er een gesprek plaatsvond om de
recepten vast te leggen en een verhaal te schrijven. De
recepten zijn vastgelegd op ansichtkaarten (A5 formaat).
De eigenaar van het recept kan op deze manier het recept
naar buurtbewoners verzenden en hen uitnodigen om
dit recept eens bij hem/haar te komen eten of aan te
sluiten bij een eet-activiteit in de wijk waar het recept
bereid wordt door de bewoner.
Samenwerkingen
Gedurende het project zijn er mooie samenwerkingen
ontstaan; Zo voorziet Health Coach Neslihan
(woonachtig in Cuijk) elk recept van een gezondheidsof bereidingsadvies. Een klankbordgroep bestaande uit
wijkwerkers en vrijwilligers van MFA de Valuwe en het
Cuijkse Taalhuis probeert de recepten uit, voordat ze
gepubliceerd worden, zodat de recepten voor iedereen
goed te volgen zijn. Daarnaast denkt het Taalhuis mee
over hoe de recepten in te zetten zodat de recepten
ook voor laaggeletterden in de wijk toegankelijk zijn.
Zowel Woningcoöperatie Mooiland als de gemeente
Cuijk ondersteunen in de communicatie en het netwerk.
Daarnaast maakten laatstgenoemden het drukwerk
mogelijk.

Relatiegeschenken
Ter afsluiting van de revitalisering zijn er ideeën om
relatiegeschenken samen te stellen van een nieuwe
reeks receptenkaarten. De recepten worden in een mooi
doosje gebundeld om dan mee te geven aan andere
gemeenten of relaties om daar te laten zien wat er in
De Valuwe aan projecten plaatsvinden. Hiervoor zal
dan extra financiering moeten worden georganiseerd.
Mfa de Valuwe en de wijkraad van De Valuwe doen
momenteel een subsidie aanvraag bij de gemeente Cuijk
om het project ‘Recepten uit … De Valuwe’ in 2020 voort
te zetten. Zij zullen zorg dragen voor de continuering
van het project met ondersteuning van Dalila Sayd (Het
EETschap) en Diana van Bokhoven.
Mooiland denkt nog na om de het einde van de
revitalisering te benutten om alles wijkbewoners een
verzamel ringband cadeau te doen waar de bewoners de
recepten in kunnen bewaren.
Opschalen
Dalila Sayd: “Het project heeft veel potentie en we zien
veel kansen om dit op te schalen en uit te breiden naar
andere Nederlandse wijken. Hiervoor leggen we contact
met Lidl Nederland en Edis (overkoepelende organisatie
van Nederlandse woningbouw verenigingen) om dit
mogelijk te maken. Zodat in de toekomst iedereen die
van de ene wijk naar een andere wijk verhuist, aan de
hand van hun receptenbundel hun nieuwe buren kan
laten zien waar zij vandaan komen en aan de hand van
de lokale receptenbundel alvast kennis kan maken met
hun nieuwe omgeving. “
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RECEPTEN UIT

Resultaten in het kort

20
Er zijn 20 recepten
en verhalen van
wijkbewoners uit de
Valuwe opgehaald.

Er zijn 8
verschillende culturen
vertegenwoordigd in de
eerste 20
receptenkaarten.

Van de 20 recepten:
3 voorgerechten
7 hoofdgerechten
2 nagerechten
8 bijgerechten

recept

In totaal zijn er 20 x 500
(= 10.000) receptenkaarten
gedrukt en verspreid in de
wijk. De kaarten zijn te
vinden op de volgende
locaties: mfa de Valuwe,
Wereldtuin Verdeliet en
Sahin Market.

Er is extra ﬁnanciering
opgehaald vanuit Mooiland
en de Gemeente voor de
realisatie van het project
(drukwerk + verspreiding).
3 van de 20 recepten
werden op 7 november
bereid en geserveerd
door de bewoners aan
de bezoekers van
mfa de Valuwe.

€3.200,-

Samenwerkingspartners: Gemeente Cuijk, Mooiland, NES Healthcoach, Wijkraad de Valuwe
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Ode aan de

Sleutelfiguren*

Een jaarprogramma zoals Samen Goed Eten kan niet zonder
‘sleutelfiguren’. Zij dragen sterk bij aan het succes van het
programma. Als geen ander kunnen zij mensen in de wijk
motiveren om mee te denken en mee te doen. Zij maken het
onbekende vertrouwd.
Daarom willen we ‘onze’ sleutelfiguren via deze weg bedanken
en in het zonnetje zetten. Zonder iemand tekort te willen doen,
want we hebben van heel veel mensen uit De Valuwe hulp en
vertrouwen gehad.

Ode aan de vrijwilliger
Niet door anderen verplicht, maar uit een vrije wil.
Bij het leven van een ander,
sta jij even stil.
Niet omdat het moet, maar omdat je het kan.
Niet gedwongen, maar wel passend
in jouw eigen levensplan.
Belangeloos en spontaan,
vanuit jouw eigen hart gegeven,
ga jij als vrijwilliger door het leven.
“Waarmee kan ik jou bedanken?”
is een vraag die jij niet graag wil horen.
Nee, geen materieel uitgesproken klanken
kunnen jou daadwerkelijk bekoren.
Een beloning die je aards gezien letterlijk kan betasten,
voelt voor jou als opgedrongen lasten.
“Nee, dank u…ik heb het met liefde voor u gedaan.”
Dat zijn jouw woorden,
het is een missie waar je bewust in bent gaan staan.
Jouw ‘beloning’ mogen we zoeken in het geestelijk ontvangen.
Liefde voor jouw naaste is voor velen onvoorstelbaar
en soms zelfs een hartsverlangen.
Dank je wel en onderschat nooit de kracht die jouw inzet toont.
Een OPRECHT geven, wordt door liefde beloond.
Door: Angeliena Huis
“Een stem van gedachten”

Gertie Copal
Ondanks niet woonachtig in Cuijk,
toch heel goed geworteld in de
Valuwe. Gertie heeft een groot
netwerk van vrijwilligers bij Verdeliet
en professionals uit de regio. Ze
tipte ons over de te betrekken
organisaties en ook zetten alle
vrijwilligers van Verdeliet zich in
voor het werven van deelnemers
van activiteiten voor onder andere
de Voedselapotheek.
Lucie Soer
Lucie bracht de activiteiten van
Samen Goed Eten onder de aandacht
bij verschillende doelgroepen. Met
name de bezoekers van mfa de
Valuwe kregen volop informatie van
Lucie over de activiteiten van Samen
Goed Eten. Dat zorgde voor een hoop
aanmeldingen onder deze groep.
Reyhan Conka
Een onmisbare kracht. Via Reyhan
werden we in contact gebracht met
voornamelijk vrouwen met een
migranten achtergrond. Een groep
die voor ons moeilijk bereikbaar was
omdat wij ons niet in die kringen
begeven. Dankzij de achtergrond
van Reyhan en haar tomeloze inzet
zorgde zij ervoor dat die groep
betrokken werd.

*

“Een sleutelfiguur is een maatschappelijk betrokken individu met toegang tot brede en verschillende informele en formele
netwerken. Hij of zij kan verbindingen leggen tussen deze netwerken, en daardoor een sleutelpositie innemen in een gemeente,
wijk of buurt. Sleutelfiguren kunnen groepen bereiken die voor gemeenten en instellingen soms moeilijk bereikbaar zijn.” aldus het
Expertise-unit Sociale Stabiliteit (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
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De aanpak
Verkenningsfase:
Tĳdens de verkenning doen we
onderzoek naar draagkracht bĳ
bestuurders, professionals en
georganiseerde
wĳkbewoners.
Samen met hen stellen een kader
vast waar binnen wordt gewerkt.
We organiseren financiering voor
het jaarprogramma.
Activiteiten:
- Kansen verkennen
- Financiering organiseren
- Partners vastleggen
- Kaders project bepalen

Oktober
2018

November December
2018
2018

Januari
2019

Februari
2019

Maart
2019

April
2019

Mei
2019

Juni
2019

Ontwikkelfase:
We organiseren werksessies
met bewoners om behoeften
en talenten uit de wĳk in kaart
te brengen en we brengen
bestaande initiatieven in beeld en
kĳken hoe we kunnen aansluiten
om de gezonde beweging nog
meer te versterken.
Activiteiten:
- Verkenning in de wĳk
- Behoeften in kaart brengen
- Bewonersbĳeenkomsten
- Ideeen
- conceptontwikkeling
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Met Samen Goed Eten werken we in een community-setting aan de gezondheid en leefbaarheid in de wijk. We stimuleren
wijkbewoners op een creatieve, interactieve en visuele manier om vaker te kiezen voor onbewerkte groenten en fruit
en laten hen ervaren hoe gezond/goed eten invloed heeft op hun welzijn en welbevinden. Uit ervaring weten we dat
succesvol ontwikkelen vraagt om het loslaten van een fixed eindbeeld. Het zit hem in het stellen van een kader (gezond
eten in combinatie met ontmoetingen), het kiezen voor de juiste ingrediënten (de activiteiten aangepast en toegespitst
op de behoeften en mogelijkheden van de wijk) en de juiste samenwerkingspartners en dan veel energie steken in het
proces en constant meebewegen met bewoners, ontwikkelingen en kansen.

Voorbereidingsfase:
De input en de ideeen uit de
verkenning zetten we om in
concrete projecten en activiteiten.
We formeren werkgroepen met
professionals en bewoners uit de
wĳk om de projecten uit te voeren
en indien nodig zorgen we voor de
aanvraag van lokale financiering.

Afrondings- en continueringsfase:
In deze fase gaan we in gesprek
met alle stakeholders om te
bepalen hoe we het plan zo
kunnen doorontwikkelen dat het
ingebed kan worden in bestaande
structuren.

Activiteiten:
- Projectontwikkeling
- Extra verkenning
- Plan van aanpak opstellen per deelproject
- Organiseren

Juli
2019

Augustus September
2019
2019

Oktober
2019

Activiteiten:
- Evalueren met bewoners en partners
- Monitoren
- Indien nodig aanpassen

November December
2019
2019

Januari
2020

Februari
2020

Uitvoerfase:
Tĳdens de uitvoering gaan we het
ontwikkelde plannen uitvoeren.
In deze fase denken we al na over
de borging van de activiteiten, na
afloop van het programma.
Activiteiten:
- Activiteiten met bewoners vinden plaats
- Uitvoeren plan van aanpak
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Recepten

om samen goed te eten
Zadencrackers
Ingrediënten:
250 gram lijnzaad / 50 gram sesamzaad / 100 gram
zonnebloempitten / 100 gram pompoenpitten / 360 ml
water / 1 tl zout / kruiden naar keuze

Hummus van rode biet
Ingrediënten:
50 gram vers gepelde walnoten / 2 tl komijnzaad / 300
gram zelf gekookte bietjes, in stukjes / 2 el havermout /
1 el tahini (sesamzaadpasta) / 1 teen geplette knoflook /
sap en schil van 1 citroen / zeezout en versgemalen peper
/ olijfolie
1. Rooster de walnoten in een droge koekenpan op
middelhoog vuur ca. 3 minuten tot ze beginnen te
geuren. Schep ze uit de pan.
2. Rooster het komijnzaad ca. 1 minuut in dezelfde
pan terwijl je de pan constant schudt, tot de zaadjes
donkerder worden en beginnen te geuren. Kijk uit
dat ze niet verbranden. Stamp de zaadjes fijn in een
vijzel.
3. Doe de walnoten in een keukenmachine en maal
alles fijn. Voeg de bietjes toe, samen met de tahini,
knoflook, 1 theelepel komijn, de helft van het
citroensap, het citroenzest, de havermout, zout en
peper en zet de machine weer aan tot het een dikke
pasta is geworden.
4. Proef het mengsel en voeg eventueel wat extra’s toe
tot je blij bent met het resultaat.
5. Tot slot een scheut olijfolie.
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1. Meng de zaden met zout in een kom en voeg het
water toe. Laat dit een half uurtje staan.
2. Verwarm ondertussen de oven voor op 180 °C,
bekleed een bakplaat met bakpapier en maak zelf
een lekker kruidenmengsel.
3. Na het half uur hebben de zaden en pitten het vocht
opgenomen en is het mengsel een beslag. Verdeel
het beslag over de bakplaat, spreid dit zo uit zodat
er een rechthoeken plaat ontstaat. Leg hierover nog
een vel bakpapier en druk het met een deegroller
goed aan.
4. Verwijder het bovenste vel bakpapier en bak de
crackers 25 minuten in de oven.
5. Snijd de crackers na het bakken in stukken en laat ze
afkoelen.

Pompoen-preisoep
Ingrediënten
4 prei, in ringen / 6 tenen knoflook / 50 ml olijfolie / 1
grote pompoen, zaad verwijderd / 4 el kerriepoeder /
3 liter groentebouillon / 1 bak Griekse yoghurt / Verse
kruiden

1. Bak in een ruime pan de prei en knoflook zachtjes 5
minuten in de olie.
2. Snijd de pompoen met schil in stukken, voeg toe en
bak nog 3 minuten mee. Voeg het kerriepoeder toe,
bak 1 minuut mee en schenk de bouillon erbij. Laat
de soep 15-20 minuten zachtjes koken.
3. Pureer de soep en breng op smaak met zout en
peper.
4. Serveer de soep in kommen en garneer met een dot
yoghurt en verse kruiden.

Sperziebonen salade
Ingrediënten:
1 kilo gram sperziebonen
8 eieren
4 eetlepels geraspte parmezaanse kaas
handje pijnboompitten
Pesto:
4 eetlepels pijnboompitten
2 teentjes knoflook
Een plantje verse basilicum
50 gram Parmezaanse kaas
12 eetlepels olijfolie extra vergine

1. Was de sperzieboontjes, snijd de puntjes eraf en
halveer ze.
2. Kook de sperzieboontjes in 6 minuten beetgaar, en
spoel ze dan na met wat koud water.
3. Meng voor de pesto alle ingrediënten in een
keukenmachine. Voeg eventueel extra olijfolie toe
als de pesto niet vloeibaar genoeg is.
4. Breng op smaak met peper, en eventueel een klein
snufje zeezout.
5. Kook als laatste ook de eieren gedurende 6-7
minuten. Pel ze, en snijd deze in partjes.
6. Meng dan de pesto en sperziebonen. Verdeel dit
over de schalen.
7. Maak de salade af met wat pijnboompitjes, geraspte
Parmezaanse kaas en ei.
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Groentemuffins
Ingrediënten voor ongeveer 10 muffins:
300 gram volkoren meel / 1 tl bakpoeder / 1 tl paprika
poeder / 1 tl kurkuma / snufje zout / 1 grote wortel / 1
prei / 1 ui / geraspte kaas / 125 ml melk / 3 eieren / 60
gram gesmolten boter / 10 muffinvormpjes
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Meng volkorenmeel, bakpoeder, paprikapoeder,
kurkuma en zout goed door elkaar.
3. Rasp de wortel, snipper de ui en snijd de prei.
4. Voeg de groente aan het meel toe, roer goed door
zodat het bakmeel aan de groente blijft plakken.
5. Klop de eieren, melk, kaas en gesmolten boter door
elkaar en giet dit bij het muffinmengsel.
6. Schep alles goed door elkaar totdat er een plakkerig
dik deeg ontstaat.
7. Schep het mengsel in muffin vormpjes en bak 25
minuten in de oven tot de muffins goudgeel zijn.

Zoete aardappeltoast
Ingrediënten:
1 grote zoete aardappel / olijfolie / peper en zout
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Was de zoete aardappel grondig en snijd hem in
plakjes.
3. Besmeer de bovenkant van de plakjes met een dun
laagje olijfolie en bestrooi met peper en zout.
4. Verdeel de plakjes over een beklede bakplaat en zet
ze 30 minuten in de oven.
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Dadel, bieten,
kokosballetjes

Ingrediënten:
1 rauwe biet, 100 gram / 4 medjoul dadels / 50 gram
havermout / 30 gram geraspte kokos + extra voor
garnering / 3 eetlepels agave siroop, honing of maple
syrup.
1. Schil en rasp de rauwe biet (geen voorgekookte). Om
geen rode handen te krijgen, kun je boterhamzakjes
ombinden.
2. Snijd de dadels doormidden. Verwijder de pit en het
kapje en snijd in stukjes.
3. Voeg de biet, dadels, havermout, kokos en agave
siroop toe aan een keukenmachine.
4. Mix tot je een homogene massa hebt. Voeg een klein
beetje water toe, mocht de massa te droog zijn.
5. Voeg de extra kokos voor de garnering over een bord.
6. Neem een theelepel van de massa, druk aan en draai
er balletjes van.
7. Rol ze vervolgens door de kokos.

Bloemkool beignets

Appel-peer taartje

Ingrediënten voor 4 personen:
halve bloemkool / 200 ml spa rood / 2 tl paprikapoeder /
1 tl knoflookpoeder / 100 gram bloem / 1 tl bakpoeder /
mespuntje chilipoeder / snuf zout / 300 ml zonnebloemolie
/ 7 gram bieslook / 1 el citroensap / 100 ml yoghurt /
peper en zout

Ingrediënten voor 15 personen:
2 pakjes filodeeg uit de diepvries / 50 gram halfvolle boter
of halvarine / 4 appels / 4 rijpe handperen / 1 citroen / 6
eetlepels abrikozenjam zonder suiker / 4 plakjes cake / 15
cupcake vormpjes / poedersuiker

1. Maak de yoghurtsaus door bieslook fijn te hakken en
te mengen met yoghurt, citroensap, peper en zout.
2. Snijd de bloemkool in hapklare roosjes. Meng bloem
samen met bakpoeder en de kruiden.
3. Voeg dan beetje bij beetje Spa rood toe. Het beslag is
vrij dun, maar moet wel een laagje over de bloemkool
heen leggen.
4. Verhit de zonnebloemolie in een diepe pan. Als de
olie heet is, dip dan de bloemkool door het beslag en
leg vervolgens in de hete olie. Gebruik hier eventueel
een spatel of tang voor.
5. Bak deze rondom goudbruin in ongeveer 3 minuten.
Laat uitlekken op keukenpapier en herhaal tot alle
bloemkoolroosjes gebakken zijn.
6. Serveer de bloemkoolroosjes met de yoghurtsaus.

Paprika-tomaat soep
Ingrediënten 15 personen:
Soep:
3 paprika’s / halve venkelknol / 3 vleestomaten / halve
prei / ui / 1 teentje knfolook / boter of olie om aan te
fruiten / groentebouillonblokjes voor 1,5 liter bouillon/
scheutje Sherryazijn / peper en zout
Mosterd room:
200 ml ongezoute slagroom / 1 tl franse mosterd / 1
bakje tuinkers / peper en zout

1. Warm de oven voor op 160° C.
2. Smelt de boter in een klein steelpannetje zacht
zonder kleuren!
3. Laat het filodeeg onder een schone, vochtige
theedoek ontdooien en verdeel alle plakken door
vieren.
4. Bestrijk de 15 plakjes aan beide zijden dun met
gesmolten boter. En leg 2 plakjes kruislinks op elkaar
in het vormpje.
5. Schil de appel en de peer, verwijder het klokhuis en
snijd de parten in blokjes. Schep het citroensap van
1 citroen erdoor.
6. Snijd de cake in kleine blokjes, en verdeel over de
vormpjes.
7. Verdeel de blokjes appel en peer op de cake over de
15 vormpjes. Roer de jam glad verdeel dit over het
fruit.
8. Vouw het filodeeg er een beetje over. Stuif er wat
poedersuiker over.
9. Bak de taartjes in de hete oven 160 graden in ca. 1215 minuten gaar en goudbruin en serveer warm.

1. Breng in een grote kookpan 1,5 liter water en 3
groente bouillonblokjes aan de kook en laat even
trekken.
2. Snijd de paprika, venkelknol, vleestomaten, prei en
ui in blokjes en hak de knoflook fijn.
3. Bak in een bakpan rustig op een laag vuur in olie
of boter de ui blokjes en de knoflook aan zonder te
kleuren. Voeg nu de rest van de groenten toe en bak
nog 5 minuten.
4. Schep de groenten uit de bakpan in de kookpan waar
de bouillon in zit en laat alles net gaarkoken. Pureer
met een staafmixer en breng op smaak met peper,
zout en sherryazijn.
5. Klop de slagroom op tot yoghurt dikte en breng op
smaak met peper en zout en een theelepel mosterd,
goed doormengen.
6. Verwarm de soep tot 75°C en giet in soepkommen,
schep met een kleine eetlepel de room op de soep
en daarbovenop een flinke pluk tuinkers.
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Groente lasagne
Ingrediënten voor 6 personen:
1 courgette / 1 aubergine / 1 grote ui / 1 teentje knoflook
/ 1 rode paprika / 400 gram gepelde tomaten in blik / 1
eetlepel tomatenpuree / 300 gram verse spinazie / 3 tl
gedroogde italiaanse kruiden / 1/8 tl gedroogde chilli’s
/ 200 gram mozzarella in stukjes gescheurd / peper en
zout / olijfolie
1. Verwarm de oven voor op 190 graden (175 graden
bij hete lucht). Bekleed een bakplaat met bakpapier.
2. Verwijder de steel van de aubergine en courgette en
snijd deze in de lengte in plakken van max 0.5 cm dik.
Verdeel de plakken courgette en aubergine over de
bakplaat en kwast deze in met een beetje olijfolie.
3. Rooster de plakken gedurende 10 minuten in de
oven of bak in een pan en laat daarna een beetje
afkoelen.
4. Ondertussen pel en snipper je de ui. Pel de knoflook
en pers deze uit.
5. Was de paprika, verwijder de steel en zaadlijst
en snijd het vruchtvlees in blokjes. Verhit een
scheutje olie in een braadpan en bak hierin de ui en
knoflook glazig, voeg de paprika toe en laat 1 minuut
meebakken.
6. Giet de tomaten uit blik erbij en stamp eventueel een
beetje kapot met een pureestamper. Tot slot nog de
tomatenpuree en Italiaanse kruiden toevoegen en
breng de tomatensaus al roerende aan de kook.
7. Laat de saus zo’n 15 minuten doorkoken.
8. Voeg de verse spinazie toe en roerbak deze mee in
de saus. Breng de tomatensaus enkel nog op smaak
met peper en zout.
9. Vet een ovenschaal in met olie en verdeel wat saus
over de bodem. Leg hier wat plakken courgette of
aubergine overheen, vervolgens 2-3 lepels saus en
top af met mozzarella. Deze stappen herhaal je tot je
alles verbruikt hebt en sluit af met een laatste beetje
mozzarella bovenop.
10. Stop de lasagne in de oven en bak af in circa 30
minuten. Laat hierna een paar minuten koelen
alvorens je deze gaat aansnijden en serveren.
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Gepofte bietjes met
gehaktballetjes
Ingrediënten voor 20 personen:
4 voorgekookte bieten / 120 gram zachte geitenkaas / 160
gram Griekse yoghurt (0% vet) / 3 knoflookteentjes / 450
gram rundergehakt / 2 eidooiers / 2 gram paprikapoeder
/ 2 gram tijm / 2 gram gemalen komijn
1. Verwarm de oven voor op 180 C˚.
2. Meng het gehakt met de kruiden, de eidooier en één
geperst knoflookteentje.
3. Maak er kleine gehaktballetjes van en leg ze in een
ovenschaal.
4. Plaats de gehaktballetjes in de voorverwarmde oven
en bak ze in ca. 30 minuten af op 180 C˚.
5. Snij elk bietje in 8 partjes en doe de geitenkaas op
de bietjes
6. Verwarm nu de partjes samen met de geitenkaas in
de oven 10 minuten op 150 C˚.
7. Maak een dip van de yoghurt en twee geperste
teentjes knoflook.
8. Dresseer de partjes biet, geitenkaas en
gehaktballetjes op een bord.
9. Serveer de knoflookdip er los bij.

BEDANKT

Het afgelopen jaar is er met het programma Samen Goed Eten heel wat bereikt. Dit hadden we nooit kunnen
doen zonder de inzet van vrijwilligers, verenigingen, organisaties en bedrijven. Dankzij hen hebben we het
afgelopen jaar zo’n mooi programma neer kunnen zetten. Daarom willen we jullie hartelijk bedanken voor je
inzet en je enthousiasme waarmee jullie het programma mee hebben uitgevoerd.
Ad Lips – Anita Bosmans - Annemarie Kissing - Arjan van Peer - Astrid Deutekom - Bart Maassen - Bep van
Maasakkers - Berna van Gompel - Betty Vissers - Brigitte Vruggink – Britt Jansen - Caren van Donzel - Carin
Hoppenbrouwers – Charlotte Doedee - Cor Linders - Corne van Asten - Elvis Christiaan - Esther Horsten - Eva
Arts - Gertie Copal - Harold Willems - Herman Heuver – Hilde van der Heijde - Hugo Bens - Ilona Spierings
- Ilse Theeuws – Ilse Romme - Irma van Grunsven – Jasper Groters – Joop Bosmans - Jorna Hurkens - Jose
Heijnen - Judith Piek - Kiara – Kristel Ermers - Kristel Schouten - Leonie Lips - Lisette de Haan - Lisette
Willems - Loek Looije - Lucie Soer - Manon Romeijn - Marc Mulders - Margo Vijverberg - Margriet Piek - Marja
Dortmans - Marlies Broekmans – Marloes Boersma - Martien Bos -Max Maselaman - Merel Verhoffstadt
- Mirjana Ilic - Moniek Bazuin - Mustafa Kalin - Nancy Claassen - Naomi Jansen - Nelly van Daal - Neslihan
Kalin - Nico Piek - Peer Sluiters - Peter Hendriks - Pien Nijholt - Pieter Brugman - Reyhan Conka - Ronny Taks Sander Smits - Sjaak Janssen -Sjoerd Meijer – Sonja Vermeulen – Stan van den Hoogen - Terry van Summeren
- Thirza Kooistra - Ursula Smits - Willie Konings - Wilma Verbiesen - Wim Hillenaar - Yeter Akin - Yvon van de
Pijpenkamp - Zohreh Mobini Alle deelnemers van de workshops ‘lekker en betaalbaar koken’, iedereen die heeft meegewerkt aan het
onderzoek voor de Wij(k)keuken, iedereen die heeft meegewerkt met het ontwikkelen van de spellen voor
de Smakelijke Praatjesmakers en iedereen die we per ongeluk vergeten zijn.
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(Advertentie)
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Iedere avond warm eten is niet
voor iedereen normaal. Ook in
De Valuwe zijn er mensen die niet
meer kunnen of willen koken en
daardoor niet goed eten.
Heb je eten over? Vind je het leuk
om een extra portie te koken?
Klop eens aan bij de buren, stuur
een berichtje in de buurt appgroep of zet het op de Facebookgroep Prakkie over 0485. En laat
anderen meegenieten van jouw
lekkere verse maaltijd.

“ik vind het leuk om via eten
mijn buren te leren kennen.”
Kun of wil je niet koken? Ga dan een hapje eten in de wijk.
Safina organiseert elke 2e maandag een lunch,
of schuif aan bij de VrijDAGhap in mfa De Valuwe.
Kijk op www.devaluwe.nl/wijkkeuken voor meer initiatieven.

