Beste bewoners,

15 maart 2021

De lente staat voor de deur én dit is dan ook een mooie periode om te zaaien. Wij gaan op woensdag
31 maart om 14:00 uur fruitbomen planten in de tuin van het middelste gebouw. Hierbij zal uit elk
gebouw één bewoner meehelpen. Vanwege de coronamaatregelen kunt u er helaas niet bij aanwezig
zijn, maar als u het leuk vindt kunt u vanaf het balkon kijken. De fruitbomen worden gedoneerd door
de wooncorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie, waar wij heel blij mee zijn.
Enquête
Vanaf maandagochtend 29 maart zullen kwartiermaker Tamara Traupe, wijkverpleegkundige
Margreet Kwakman en vrijwilligerscoördinator Lia Guijt langs de deur komen om kennis te maken,
een tasje met inhoud langs te brengen en om op deze manier van iedereen de wensen en behoeften
te inventariseren middels een enquête. De enquête vindt u bij deze nieuwsbrief om het alvast te
lezen en in te vullen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met Tamara
Traupe op 06-15 52 54 34. Uw wensen en behoeften zullen wij vertalen in onder andere de
activiteitenkalender van het CuliCafé. Over de uitkomst van de enquête zullen wij u in een latere
nieuwsbrief informeren.
Maak kennis met…..
Vrijwilligerscoördinator Lia Guijt!
Sommigen van u zullen mij al eerder hebben ontmoet. Ik woon in
Volendam en ik ben 70 jaar. In de loop van dit of volgend jaar kom ik in
de Broeckgouw wonen in één van de – gelijkvloerse – patiowoningen op
het zogenoemde “senioreneiland”. Mede hierdoor werd ik heel
enthousiast van het plan om in De Ontmoeting een hip culicafé te
realiseren waar bewoners van de Friese Vlaak én de Broeckgouwwijk
elkaar kunnen ontmoeten en samen evenementen organiseren die voor
nering zorgen. Omdat ik hier als vrijwilliger graag aan wil bijdragen heb ik
gereageerd op de oproep daarvoor in de NIVO. Waar ik zin in heb, is om
samen met jullie, Tamara, Marion en Niels van het culicafé een bruisende
ontmoetingsplek te maken. De inrichting wordt prachtig!
Tijdens mijn werkzame periode was ik directeur Human Resources voor grote bedrijven in ’sHertogenbosch, Utrecht en Amsterdam. Daarna heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan, zoals o.a. het
organiseren van Bezinningsconcerten en lezingen als voorzitter van de zelfhulpgroep Ouders
Informeren Ouders over opvoedproblemen. Als eindredacteur maakte ik documentaires voor het
programma: 100-min en ouder voor de LOVE. Hierdoor heb ik veel mensen en organisaties binnen
onze gemeente leren kennen. Momenteel doe ik de PR en communicatie van de Seniorenraad EdamVolendam. In mijn vrije tijd zing ik voor diverse koren, speel een beetje piano, bridge, golf en kook ik
graag.

Uitbater van het CuliCafé De Ontmoeting:
Niels Veerman!
Ik ben Niels Veerman, vader van twee
dochters van 20 en 22 jaar en zelfstandig
ondernemer sinds 1991. Begonnen als
aannemer, met Vema bedrijfskoeling en
winkelinterieurs, in 1997 gestart met café ‘t
Gat van Nederland en in 1999 werd eetcafé
‘t Havengat daaraan toegevoegd, beide in Volendam.
Mijn idee van de social firm (een sociale onderneming) is om geïnteresseerde mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot een volwaardig horecamedewerker in het culicafé
aan de Friese Vlaak en deze mensen door te laten doorstromen naar het Botter+ project en
vervolgens uit te laten stromen richting het normale bedrijfsleven. Marion en ik hebben ieder
individueel ingeschreven op de aanbesteding voor het opstarten van twee social firms in Volendam.
Wij zaten bij de bijeenkomst op 16 januari 2019 naast elkaar. Uiteindelijk besloten we om dit project
samen op te pakken. Marion haar kennis en vaardigheden op het sociale en marketingvlak én mijn
kennis op gebied van horeca zien wij als een mooie combinatie en een enorm pluspunt. Wij zijn er
trots op een positieve (maatschappelijke) bijdrage te kunnen leveren aan dit prachtige project en
kijken er dan ook enorm naar uit u binnenkort te mogen ontmoeten in het CuliCafé.”
De andere uitbater van CuliCafé De Ontmoeting: Marion Breij!
Ik ben Marion Breij, moeder van twee zonen en zelfstandig ondernemer sinds 1999. Begonnen als
medeoprichter van een installatiebedrijf, gecombineerd met werkzaamheden als zelfstandig
merkstrateeg/businesscoach én een eigen kinderdagverblijf, welke in 2015 werd verkocht aan een
regionale speler.
Ik geloof dat succes maakbaar is, dat ieder persoon en bedrijf zelfstandig in staat is, dié keuzes te
maken waarvan men gelukkig(er) wordt. In dat kader help ik al jarenlang bedrijven en mensen met
hun zoektocht naar hun drijfveren en doelen zodat ze deze in kaart kunnen brengen en uit kunnen
dragen. Met als resultaat een duidelijke focus, een helder stappenplan en meer impact!
Het concept van het CuliCafé is geheel in lijn met dit gedachtegoed. Medewerkers van het CuliCafé
zijn mensen die ondersteuning, hulp, zorg, een ontwikkelingstraject en begeleiding nodig hebben. Ze
kunnen bij ons terecht om werkfit te worden, voor een zinvolle dagbesteding en/of een
(leer)werkplek. De missie van het CuliCafé is om een positieve impact op de samenleving te bereiken
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden om meer in hun fysieke
en mentale kracht te komen en te integreren in de maatschappij. Het CuliCafé biedt een gezellige
plek voor een inclusieve samenleving, voor jong en oud. Een ieder is van harte welkom en kan komen
genieten van de heerlijke gerechten én de gezelligheid.
Met vriendelijke groeten,
Tamara Traupe
Kwartiermaker Friese Vlaak

