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NIEUWSBRIEF	DECEMBER	2017	

Opnieuw	is	er	een	jaar	voorbijgevlogen.	Een	jaar	vol	met	bijzondere	momenten.	Momenten	die	een	verschil	maakten	
bij	de	inburgering	van	onze	nieuwe	dorpsgenoten.	In	deze	nieuwsbrief	willen	we	u	trakteren	met	een	mooie	selectie	
van	momenten	die	de	laatste	paar	maanden	hebben	plaatsgevonden.	

Tevens	willen	we	u	hartelijk	danken	voor	uw	inzet,	ondersteuning	en	belangstelling	in	2017.	Maar	we	zouden	KIC	niet	
zijn	als	we	u	niet	tegelijk	vragen	om	ons	te	steunen	voor	het	nieuwe	jaar.	Er	staat	nu	al	weer	meer	dan	afgelopen	jaar	
op	de	planning	voor	2018.	Hiervan	gaan	we	u	vanzelfsprekend	weer	op	de	hoogte	houden.	

Goede	feestdagen	en	een	gezond	nieuwjaar	gewenst.	

Veel	leesplezier!	

Helma	Graveland	
Coördinator	KIC	
06	–	48	82	92	04	
h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl	
	

KIC-SCHOONHOVEN	KOOKT	

Op	woensdag	20	december	hebben	de	vrouwen	van	KIC-Schoonhoven	bak-	en	kookles	aan	elkaar	gegeven	in	het	huis	
van	Geerilda	Verstoep.	Tijdens	de	heel	gezellige	ochtend	werden	er	10	verschillende	gerechten	uit	5	landen	gemaakt,	
geproefd	en	opgegeten.	 Zo	begonnen	we	met	koffie	en	 thee	met	een	Franse	 cake	gemaakt	door	Safinas	uit	 Syrie.	
Daarna	werden	de	Eritrese	gerechten	gemaakt,	zoals	meklia,	injera	met	spinazie,	kerrie,	ui	en	tomaat.	Maar	ook	een	
alicha	met	aardappel,	wortel,	courgette,	knoflook	en	kurkuma.	Intussen	trof	Ratna	de	voorbereidingen	om	een	typisch	
Indische	pakorda	te	maken.	Hierin	zijn	uien,	knoflook,	gember,	kikkererwten,	koriander	en	peper	verwerkt.	Dit	geheel	
wordt	gefrituurd	in	olie.	Uit	de	Somalische	keuken	maakte	Muna	een	heerlijke	sambusa	en	een	vlechtbrood	met	tonijn.	
Taline	uit	Libanon	maakte	tabbouleh	salade,	za’atar	met	Libanees	brood	en	Armeense	koekjes.	Na	het	bakken	en	koken	
gingen	 we	 alles	 proeven	 en	 becommentariëren.	 We	 sloten	 deze	 supergezellige	 ochtend	 af	 met	 een	 speciale	
Marokkaanse	thee	gemaakt	door	Chafia	en	Nassira.	



Nieuwsbrief	
December	2017	

	

info@krimpenerwaardintercultureel.nl		
www.krimpenerwaardintercultureel.nl	

	

	

	

	

-	2	-	

ZWEMLESSEN	EN	DIPLOMA	ZWEMMEN	

Sinds	2016	organiseert	KIC	in	zwembad	De	Hofstee	In	Bergambacht	zwemlessen	waar	alleen	vrouwen	aan	deelnemen.	
Ook	de	zweminstructrices	zijn	vrouwen.	Elke	maandagmorgen	zijn	er	2	zwemlesgroepen	waar	ongeveer	40	vrouwen	
aan	kunnen	deelnemen.	De	lessen	zijn	van	9.30	–	10.15	uur	en	van	10.15	–	11.00	uur.	Het	lesgeld	bedraagt	€	15,-	per	
maand	 voor	 deelnemers	 aan	 de	 KIC-ontmoetingsgroepen	 en	 moet	 vooraf	 betaald	 worden.	 Anderen	 betalen	 het	
reguliere	 tarief	 van	€	29,95	per	maand.	Omdat	 er	 steeds	 een	wachtlijst	 is,	moet	men	 zich	 eerst	 aanmelden	bij	 de	
zwemcoördinator	Hilda	Looren	de	Jong	(06	–	38	05	29	32)	of	bij	Helma	Graveland	(06	-	48	82	92	04).	

Op	 3	 juli	 hebben	 10	 vrouwen	met	 succes	 afgezwommen	
voor	het	diploma	A.	 In	september	konden	er	daardoor	10	
nieuwe	vrouwen	starten	met	de	zwemlessen.			

	

Het	is	steeds	een	gezellige	boel	en	er	wordt	druk	gepraat,	
gelachen	en	diverse	nieuwtjes	worden	uitgewisseld.	Ook	is	
Paula	 van	 Noort	 de	 vaste	 kinderoppas	 en	 veel	 moeders	
maken	 daar	 gebruik	 van.	 Maar	 er	 wordt	 ook	 fanatiek	
gezwommen,	want	de	vrouwen	zijn	na	afloop	heel	moe.	Het	
zwemmen	is	vaak	de	enige	vorm	van	sport	waar	de	vrouwen	
aan	deelnemen.		

	

Op	 18	 december	 heeft	 de	 tweede	 groep	 vrouwen	
afgezwommen	en	daar	was	ook	1	persoon	bij	die	nu	het	
B-diploma	heeft	gehaald.		

	

Het	zwemrooster	voor	2018:	
	
Januari	 :	8	januari,	15	januari,	22	januari,	29	januari	
Februari	 :	5	februari,12	februari,	19	februari	
Maart	 :	5	maart,	12	maart,	19	maart,	26	maart	
April	 :	9	april,	16	april,	23	april	
Mei	 :	7	mei,	14	mei,	28	mei	
Juni	 :	4	juni,	11	juni,	18	juni,	25	juni	
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KERSTSFEER	PROEVEN	BIJ	INTRATUIN	IJSSELSTEIN	EN	ZEVENHUIZEN	

	 	

De	KIC-groep	uit	Schoonhoven	is	
op	 bezoek	 geweest	 bij	 Intratuin	
IJsselstein	 en	 de	 KIC-groep	
Bergambacht/Stolwijk	 is	 op	
bezoek	 geweest	 bij	 Intratuin	
Zevenhuizen.	

	

Na	 de	 verwondering	 over	 de	 hoeveelheid	
spullen	 die	 er	 allemaal	 uitgestald	 lagen,	
kwam	iedereen	rond	10.30	uur	in	de	koffie	
corner	 aan.	 Daar	werd	 gezellig	 gepraat	 en	
koffie-	 en	 theegedronken.	 Ook	 werden	 er	
diverse	 foto’s	 gemaakt	 om	 aan	 het	
thuisfront	 te	 laten	 weten	 wat	 er	 allemaal	
rond	kerstmis	te	koop	is.	

							

	

BEZOEK	AAN	TUINCENTRUM	DOOR	KIC-GROEP	LEKKERKERK	

Op	 woensdagmorgen	 13	 december	 heeft	 de	 vrouwengroep	 uit	
Lekkerkerk	een	bezoek	gebracht	aan	het	tuincentrum	in	Ouderkerk.	Na	
het	bezichtigen	van	al	het	moois	in	het	tuincentrum	was	er	een	gezellig	
plekje	 gecreëerd	 in	 de	 koffiecorner.	 Daar	 waren	 op	 uitnodiging	 van	
Wiesje	Little	en	Frieda	Nauta	ook	de	kunstenaressen	Ina	Hoeneveld	en	
Anita	 aanwezig.	 Zij	 hadden	 voor	 alle	 KIC-vrouwen	 diverse	 stoeltjes	
geboetseerd	en	deze	stonden	bij	de	koffie	op	de	tafel.	Het	waren	zeer	
verschillende	stoeltjes,	zoals	een	grote	luie	stoel,	een	mooie	kleine	stoel	
of	een	soort	krukje.	Alle	deelnemers	mochten	een	stoel	uitzoeken	die	
bij	hen	past	en	dan	vertellen	waarom	men	juist	deze	stoel	koos.	Iemand	

koos	een	kuipmodel	en	ze	antwoordde	erbij:	“Nu	kan	ik	deze	stoel	kiezen	want	het	is	hier	veilig	en	warm.”	Anderen	
kozen	een	grote	oversized	stoel,	met	de	opmerking	dat	hier	een	plekje	is	voor	ons	allemaal.	Het	was	een	bijzondere	
ochtend	in	het	tuincentrum	met	vrouwen	uit	allerlei	landen	die	elkaar	helpen	en	ondersteunen.	
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DE	KIC-MANNENGROEP	UIT	HAASTRECHT	STOLWIJK	

Dat	ook	de	KIC-mannengroepen	actief	zijn,	blijkt	wel	uit	een	serie	van	maandelijkse	activiteiten,	aangeleverd	door	Rein	
Versluis.	Het	thema	is	‘Watermanagement’,	een	mooi	onderwerp	om	met	elkaar	van	gedachten	te	wisselen.		

Om	een	indruk	te	krijgen	van	ons	waterrijke	land,	maakten	we	in	augustus	met	
16	mannen	uit	o.a.	Syrië,	Eritrea	en	Nederland	een	heerlijke	vaartocht	over	de	
Reeuwijkse	Plassen.	We	spraken	aan	boord	en	op	de	wal	met	elkaar	over	het	
ontstaan	van	dit	mooie	merengebied.	

Windenergie	 is	 niet	 iets	 nieuws,	 al	 honderden	 jaren	
kennen	we	deze	groene	vorm	van	energie.	Om	dit	beter	
te	begrijpen	bezochten	we	in	september	de	zesde	molen	
aan	 de	 Vlist.	 Hier	 luisterden	 we	 naar	 een	 geestdriftig	

relaas	van	dokter	Jaap	Barendrecht.	Als	mannen	trotseerden	we	ook	het	echte	Hollandse	weer.	
We	spraken	voluit	met	elkaar,	een	echte	ontmoeting.	Op	de	terugweg	stonden	we	ook	stil	bij	
de	locatie	van	het	kasteel	van	Paulus	van	Haastrecht,	ongeveer	bij	het	zwembad.	En	we	sloten	
met	koffie	af	op	het	terras	van	de	rommelmarkt	van	de	Gereformeerde	Kerk.	

Ook	als	er	geen	wind	is,	willen	we	onze	voeten	drooghouden	in	de	polders.	Het	volgende	
bezoek	was	op	zaterdag	14	oktober	aan	het	gemaal	De	Hooge	Boezem.	We	genoten	van	
de	 enthousiaste	 en	 boeiende	 uitleg	 van	 Piet	 Dekker	 uit	 Gouda	 en	 de	 film,	 koffie	 en	
stroopwafels.	Waarvoor	onze	dank	aan	het	gemaal.	

Na	drie	‘lessen	in	de	praktijk’,	zijn	we	woensdag	1	november	binnengebleven.	Er	was	
voor	ons	een	filmavond	bij	Rob	de	Weger	in	Haastrecht	over	de	molens	van	Kinderdijk	

georganiseerd.	Zo	boeiend	om	te	horen	en	door	te	praten	over	hoe	heel	veel	molens	samenwerkten	in	dit	staaltje	van	
internationale	allure.	

Vanzelfsprekend	willen	we	van	elkaar	leren.	Vandaar	dat	we	in	december	gaan	praten	over	waterlopen	en	waterbeheer	
o.a.	in	Syrië.	

FIETSEN	POSTCODE	LOTERIJ	

	
Iemand,	die	niet	met	naam	genoemd	wil	worden,	won	twee	fietsen	met	de	
postcode	loterij.	Maar	omdat	hij	zelf	al	een	goede	fiets	had,	ging	hij	op	zoek	
naar	een	goed	doel	om	de	fietsen	te	doneren.		

Door	de	bekendheid	van	KIC	met	het	Rotary-fietsenproject	kwam	deze	man	
al	snel	bij	onze	website	terecht.	Direct	werden	er	twee	personen	gezocht	die	
heel	hard	een	fiets	nodig	hadden	om	in	het	dorp	de	kinderen	naar	school	te	
brengen	en	de	boodschappen	te	kunnen	doen.		


