
 

 

           18 mei 2021 

Beste bewoners,  

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de uitslag van de enquête die in maart jongstleden 

is gehouden onder alle bewoners van de Friese Vlaak, vertellen we u over de activiteiten in 

juni en blikken we alvast vooruit naar de opening van CuliCafé De Ontmoeting.  

 

Uitslag enquête  

De respons was hoog! Van de 62 appartementen uit gebouw A en C zijn 56 ingevulde 

formulieren ontvangen. In gebouw B zijn er 32 appartementen bezocht. In de bijlage treft u 

de uitkomst van de enquête aan en een toelichting van de cijfers.  

Expositie schilderijen  

Om de kale muren in de algemene hal van gebouw A (Wooncompagnie) op te vrolijken is er 

een leuk initiatief. Wooncompagnie blijkt twee schildertalenten als huurder te hebben, 

namelijk Marianne Milius uit Edam en Mien Laan die zelf ook op de Friese Vlaak woont. 

Beide dames hebben jarenlange schilderervaring en in het verleden ook verschillende 

exposities gehad. Wij zijn verheugd dat een aantal van hun schilderijen een mooi plekje mag 

krijgen in het complex. Vanwege de strikte brandveiligheidsregels in gebouw C is het helaas 

niet mogelijk om ook daar de schilderijen op te hangen in de hal.  

 

Binnenkort zal er een kleine expositie gehouden worden. Vanwege de huidige 

coronamaatregelen kan de ruimte van CuliCafé De Ontmoeting hier helaas nog niet voor 

worden opengesteld. De schilderijen komen daarom van 1 juni (vanaf 11:00 uur) tot 4 juni 

achter alle ramen van De Ontmoeting te staan zodat u al wandelend om het gebouw ze kan 

aanschouwen. De bewoners van gebouw A hebben hierover een brief ontvangen om een 

keuze uit de schilderijen te kunnen maken.  

 

Doe ook mee aan de Nationale Balkon Beweegdag op 4 juni 

Op vrijdag 4 juni 2021 organiseert het Nationaal Ouderenfonds de tweede Nationale Balkon 

Beweegdag! Sport- en beweegprofessionals en vrijwilligers organiseren bij 250 woon- en 

zorglocaties in Nederland het meest toegankelijke evenement van het jaar voor álle 

senioren. Teamsportservice zal dit op vrijdag 4 juni om 14:00 uur in de Friese Vlaak gaan 

organiseren! Doet u dan ook mee? Zet u het alvast in de agenda? U ontvangt hier de 

komende weken meer informatie over.  

Activiteiten uitkomst enquête  

Naar het opengaan van het CuliCafé De Ontmoeting wordt uitgekeken. Bewoners missen 

activiteiten en daarmee ook sociaal contact. Bij de bewoners uit gebouw A en C is vooral 

veel belangstelling voor samen koffiedrinken, lunchen en dineren, kaarten/spellen, bingo, 



creatieve activiteiten waaronder bloemschikken, lezingen/info-bijeenkomsten, biljarten en 

deelnemen aan een boekenclub. Met uitzondering van creatieve activiteiten zijn de meeste 

van de hierboven genoemde activiteiten inmiddels in de activiteitenkalender van het 

CuliCafé De Ontmoeting opgenomen of kunnen vanuit het CuliCafé worden gestart, 

doorgestart of afgesloten met een hapje en drankje. Creatieve bezigheden stellen eisen aan 

de ruimte die het CuliCafé niet kan bieden; we zoeken voor een aantal creatieve activiteiten 

oplossingen in samenwerking met Club en Buurthuis Werk (CBW) en de Sociaal 

Maatschappelijke Dienst (SMD). Veel creatieve en bewegingsactiviteiten van het CBW zullen 

op een termijn van circa 1,5-2 jaar worden ondergebracht in de Broeckgouwwijk, zoals in de 

turnhal en een bouwspeelplaats “De Huttendorp” en in CarMar. 

Aanbod tijdens Corona-maatregelen 

Zolang de horeca niet open mag én grote samenkomsten nog verboden zijn - vanwege de 

coronamaatregelen – kan het CuliCafé niet open. Tot dan zijn in de PX en de Singel 

mogelijkheden gecreëerd om een praatje te maken, in beperkte mate activiteiten met elkaar 

te doen en (gratis) een kopje koffie te drinken. In de PX is die gelegenheid er iedere 

maandag- en woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en in de Singel iedere dinsdag van 

14.00 tot 16.00 uur. 

Doelstelling, aanbod en werkwijze CuliCafé De Ontmoeting (CCDO)  

Allereerst wat achtergrondinformatie over de 

doelstelling van het CCDO. Net als de Friese Vlaak 

heeft het CCDO een bijzonder en eigentijds 

karakter; het is een professioneel geleide 

horecagelegenheid met een sociale functie. 

Opleidingsplek 

De eerste taak van het CCDO is om aan jongeren en jongvolwassenen met een beperking of 

met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle tijdsbesteding en/of gelegenheid te bieden 

om zich voor te bereiden op een “normale” baan bij een ander (horeca)bedrijf.   

Horecagelegenheid 

De tweede taak is om bewoners van de Friese Vlaak én bewoners van de Broeckgouwwijk 

elkaar te laten ontmoeten door voor kinderen, (jong) volwassenen en senioren een 

aantrekkelijk aanbod van gerechten en gezellige en informatieve activiteiten te organiseren. 

Het CCDO wordt niet gesubsidieerd zoals het Club en Buurthuiswerk in de PX en De Singel. 

Daarom wordt het horeca assortiment tegen normale tarieven aangeboden.  

Ontmoetingsruimte  

De derde taak is om aan bewoners van de Friese Vlaak - naast het uitgebreide aanbod dat 

het CCDO zelf aanbiedt voor deze doelgroep - gelegenheid en ruimte te bieden om 

zelfgekozen activiteiten in het CCDO te organiseren. De ruimte is dan gratis maar wel wordt 

verwacht dat de activiteit wordt gecoördineerd door een bewoner van de Friese Vlaak of 

iemand van daarbuiten én dat daarbij een drankje en hapje wordt gebruikt.  



Hoe gaat dat straks in zijn werk?  

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de inrichting en wordt uitgezien naar een 

terrasvergunning. Als CuliCafé De Ontmoeting open is kunt u met familie en vrienden 

natuurlijk gewoon binnenlopen voor een hapje en drankje en/of deelnemen aan een door 

hen georganiseerde activiteit.   

  

Daarnaast wordt gewerkt aan digitale (groepsapp) en fysieke mogelijkheden 

(activiteitenkalender/bord) om als bewoner van de Friese Vlaak heel eenvoudig te 

communiceren met de uitbaters van het CCDO én met elkaar; bijvoorbeeld om een tafel te 

reserveren voor een groep of om medebewoners op te roepen voor bijvoorbeeld een 

spelletje Joker. Er komt een website en er is al een Facebookpagina: CuliCafé De 

Ontmoeting.  

Iedere morgen is er een “Meet & Greet” in het CuliCafé de Ontmoeting om met een kan 

koffie tegen gereduceerd tarief elkaar te ontmoeten en/of mogelijke gezamenlijke 

activiteiten en uitjes af te spreken, eventueel in een arrangement (start koffie en afsluiting 

lunch/diner of drankje).  

Coördinatie activiteiten voor bewoners Friese Vlaak 

Dertien bewoners van A en C hebben - al dan niet voor een bepaalde activiteit - aangegeven 

dat zij een bijdrage willen leveren aan de realisatie – en soms, bijvoorbeeld in het geval van 

een bingo – organisatie van een activiteit. Tamara Traupe, kwartiermaker neemt deze 

maand contact op met hen op. Mocht u ook graag willen helpen bij activiteiten, dan kunt u 

contact met haar opnemen. Zodra het mogelijk is, zal een ontmoeting met elkaar worden 

georganiseerd in het CuliCafé.  

 

Afval gebouw B 

Voor het gebouw van gebouw B (het middelste gebouw) staan twee blauwe afvalcontainers. 

Wij willen u vragen uw afval hier niet in te deponeren maar gebruik te maken van de 

containers in de wijk. De containers raken overvol en er is daardoor geen plaats meer voor 

het afval van het middelste gebouw. Alvast dank voor uw medewerking!  

Laten we hopen dat er spoedig een einde komt aan deze rare tijd en dat we deze zomer 

volop kunnen genieten van elkaars gezelschap in het CuliCafé De Ontmoeting!   

Met vriendelijke groeten, 

Tamara Traupe, Kwartiermaker  

 


