De wereldkeuken draait door
Na de zomerstop, in september, begint het weer. Op elke dinsdag
van 12.00 tot 13.00 uur kan iedereen weer lekker en gezellig
komen genieten van: De Wereldkeuken. In het wijkcentrum van
Oud Krispijn, De Koloriet. Jacob Marisstraat 70.
Mensen van verschillende nationaliteiten koken hier voor alle
mensen in de wijk. ‘Natuurlijk
proberen we binnen het budget
te blijven’, zegt Door Spaan, één
van de vaste vrijwilligsters. Vooral
is het duidelijk dat Door het voor
haar en andermans plezier doet.
Andere trouwe vrijwilligsters zijn
o.a.: Riet Eyskoot, Gülten Bilgic
en Haifa Lakaytab. Het evene-

ment is 1,5 jaar geleden opgezet
door Vicky Marchena en Rachna
Bottse. Al is er al een behoorlijke
toeloop. We willen er graag nog
veel meer mensen bij hoor’, zeggen ze allemaal.

De wereldkeuken

Elke week staat er een andere
nationaliteit centraal in de wereldkeuken. Irakees, Antilliaans,

Wij willen er graag nog veel meer mensen bij hebben hoor, zeggen ze
allemaal.

Pools, Nederlands enz.. Elk land
heeft aparte smaken en hier kan
je alles proeven. Je mag ook mee
komen helpen met koken en met
de voorbereidingen. Of het gehele menu initiëren dat mag hier
ook hoor. Het word wel op prijs
gesteld wanneer je even van te
voren opgeeft dat je komt. Loop
gewoon even binnen in de Koloriet daar ligt dan ook het menu
van die week. Voor slechts drie
euro. Een twee of drie gangen
menu. En elke week iets anders.
Kom smullen maar.
Tekst en foto: Dawn Eve van
Norden

Verschillen verenigd
Tijdens de Culturele Kom en
Ontmoet Markt werden verschillende culturen verenigd.
In het wijkcentrum De Koloriet aan de Jacob Marisstraat
70 was het een feest die zaterdag 23 juni, van 11.00 tot
16.00 uur.
Iedereen kon hier van alles op
cultureel gebied zien, proeven
en beleven. Jong en oud van alle
culturen vormden hier een gezellig gemengd gezelschap.
Omdat ik het leuk vind om verschillende culturen te verbinden
met elkaar’, sprak Vicky Marchena. De initiatiefneemster van
deze culturele markt. Samen met
Toon Ooyen (de beheerder van
De Koloriet) en Giselle Servania
(van kinderwerk) en vele vrijwilligers werd dit feest tot een groot
succes gemaakt.’Ik had wel gehoopt op wat meer toeloop’, zegt
Toon een beetje teleurgesteld.
Maar het weer was goed en zo
ook de sfeer.

Voor de kleintjes

Voor de jonge bewoners van Oud
Krispijn was er ook veel te beleven. Met verschillende spelletjes
en activiteiten hadden zij het duidelijk prima naar hun zin.

Lekkernijen waren er ook te vinden op de markt, zoals Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Irakese, Afghaanse en Somalische hapjes.

Muziek

De muziek was ook multicultureel.
Zo was er een Brassband, een
Somalische zanger en DJ Ken
die met zijn verscheidenheid aan
muziek de middag opluisterde.

Activiteiten in de Koloriet
Kerstmarkt en
Dickens Festijn

De markt

Verschillende kramen hadden
een grote variatie uit de diversiteit van nationaliteiten in Oud
Krispijn. Van sieraden en andere
snuisterijen, tot specifieke lekkernijen. Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Irakese,
Afghaanse en Somalische hapjes
waren hier te vinden.
Tekst en foto’s Dawn Eve van
Norden

Foto van de maand

Bingo

Bingo in De Koloriet om de twee
weken op vrijdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur. We spelen
10 ronde’s voor leuke prijzen.
Een half boekje kost 5 euro en
een heel 10 euro. De bingo data
tot en met december is 21 september, 5 en 19 oktober, 2 en 16
november en de laatste van het
jaar op 14 december.

Zumba

Zumba in De Koloriet op elke
vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur.
Op een goede manier sporten en
daarbij conditie krijgen, wie wil dat
niet? De kosten zijn 15 euro per
maand. Wie een proefles wil bijwonen, kan op een vrijdagavond
langskomen. Deze les is dan
gratis.

Rommelmarkt
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Foto gemaakt door:
Maarten Vogelezang.

Vrijwilligers van De Koloriet gaan weer zoals elk jaar naar
een kerstmarkt. Dit jaar gaan we naar Deventer.

Op zaterdag 20 oktober is er in De
Koloriet een rommelmarkt. Er zullen vele spullen worden verkocht
wat een ander nog kan gebruiken. De toegang is gratis en de
rommelmarkt duurt van 10.00 tot
16.00 uur. Wilt u ook een kraam
en uw spullen verkopen? Neem
dan contact op met Toon Ooyen,
de beheerder van De Koloriet.
De kosten voor een kraam is 15
euro.

Negenhonderd personages lopen rond tijdens de Kerstmarkt in Deventer.
Op zondag 16 december vertrekt
er een bus bij De Koloriet naar
Deventer met de vele marktkramen, Negenhonderd personages
die daar rondlopen in hun kostuum naar de beroemde schrijver Charles Dickens. Natuurlijk
zijn de winkels open op die dag.
Een dag die u eigenlijk niet mag
missen en zal ook een gezellige
dag worden.

Meegaan

Wilt u soms met ons een fantastische dag hebben, dan kunt u

met ons mee. Er is plaats in de
bus voor 60 personen, dus wees
er snel bij. We vertrekken vanaf
De Koloriet om 8.30 uur en rijden
vanuit Deventer weer om 17.30
uur terug naar huis.
De prijs om mee te gaan is 17.50
euro per persoon. U kunt zich
aanmelden bij Marjan of Toon bij
de receptie van De Koloriet. Bij
de aanmelding en inschrijving
dient het bedrag direct betaald te
worden. Vantevoren reserveren
kan dus niet.

