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Kopersavond

Samenhorigheid
De keuken is de plek waar we na een werkdag onze dag bespreken, een wijntje opentrekken
als we iets te vieren hebben en gewoon simpelweg samen genieten van een heerlijke
maaltijd. Dit is de basis voor samenhorigheid in het micro-dorp van Cascade.
Een eerste stap naar samenhorighied is de kopersavond van Bruynzeel Keukens waar je alle
nieuwe buren ontmoet. Nadat alle informatie is gedeeld wordt de avond afgesloten en
ontvangt ieder huishouden een goodiebag. In de goodiebag vindt je o.a. een kopersboekje
waarin de informatie over de keukens terug te vinden is, zaden om verse kruiden te
verbouwen en één saladelepel. De saladelepel is een onderdeel van een setje. Door de lepels
met elkaar te verweven ontstaat er een saladetang. Jullie hebben elkaar dus nodig om dit
setje compleet te maken. In de goodiebag is een kaartje te vinden waarop deze uitleg
vermeld staat.
Daarnaast zijn de zaden toegevoegd aan de goodiebag, zodat je deze zelf kunt verbouwen. In
de app van Area of People kunnen jullie onderling de groei van hun verse kruiden delen.
Misschien kiezen jullie er wel voor om samen een moestuin te starten op één van de twee
gezamenlijke dakterrassen? Zo kunnen de gekweekte kruiden verpot worden. Daarnaast
kunnen er in de app recepten worden gedeeld waar de verse kruiden dan weer een
(basis)ingrediënt van zijn.

Aankoop
De volgende stap naar samenhorigheid is het moment van aankoop. Het ontwerpen van de
ideale keuken en de daadwerkelijke aankoop zijn een feestje op zich. Dit moet natuurlijk
gevierd worden!
Na aankoop van de keuken ontvangt de ene helft van de huishoudens een fles wijn en de
andere helft ontvangt een kurkentrekker. Ook hierbij ontvangen jullie weer een kaartje met
uitleg om de samenhorigheid te stimuleren. Zo kunnen jullie samen proosten op de aankoop
van hun nieuwe keuken.
*De kurkentrekker is gemaakt van hout en RVS.

Plaatsing
Eindelijk is het zover, de keuken wordt geplaatst! Een moment dat we natuurlijk ook niet
voorbij kunnen laten gaan.
Nadat de keuken is geplaatst kunnen de kastjes worden ingedeeld en is het tijd om te stylen.
Een mooi gevormde fles olijfolie mag hier dan ook niet aan ontbreken. Niet alleen een basis
voor een heerlijk gerecht, maar ook een echte eyecatcher op het werkblad.

Genieten
Eén recept waar alles in samenkomt en die wordt afgetopt met een heerlijk glaasje wijn. Een
verse salade waar de eigen verbouwde kruiden de smaak compleet maken. De olijfolie zorgt
voor een fris vleugje. De saladetang komt tot zijn recht doordat deze als setje compleet is.
En waarbij het flesje wijn met de opener op tafel niet mogen missen. Dat is pas echt samen
genieten!

