
 

 

 

 
CULICAFÉ NIEUWS 
 
Na bijna 2,5 jaar is het dan eindelijk zover en mogen wij, Niels Veerman en Marion Breij, de deuren 
van ons eerste CuliCafé openen. 
 
Op woensdag 9 juni hebben we met ons hele CuliTeam alle gerechten die op de kaart staan gemaakt 
en geproefd.  Het was niet alleen een feestje om te doen - wij vonden het ook nog eens erg lekker! 
Wij zijn erg benieuwd welk(e) taart(en) en gerecht(en) u zult kiezen.  
 
MENUKAART 
We willen natuurlijk niet dat u keuzestress krijgt, dus zullen we deze week bij u allen de menukaart in 
de brievenbus doen – om het u makkelijk te maken.  
 
SOFT LAUNCH (OPEN VANAF) MAANDAG 14 JUNI 
We beginnen met een “soft launch” op maandag 14 juni, want er zijn nog wat dingen die geregeld 
moeten worden: 
 Zo doet onze telefoon en e-mail het nog niet. U zult dus even langs moeten lopen als u ons iets 

wilt vragen, maar dat vinden wij eerlijk gezegd alleen maar gezellig.  
 We hebben ook nog steeds geen “3x80” in de meterkast (dat hadden we wel besteld), dus het kan 

zijn dat de stoppen er af en toe uit vliegen als we teveel dingen in de keuken gebruiken.  
 Er is nog geen pinautomaat, dus u kunt voorlopig alleen contant betalen. 
 Er wordt verder nog gewerkt aan een website.. 
 En zo zijn er nog een paar dingen …. maar dat mag de pret niet drukken. 
 
DE CULICAFÉ ACTIVITEITENKALENDER 
Naast lekker eten en drinken bieden wij ook heel veel activiteiten aan. De activiteiten voor juni en juli 
staan in de De CuliCafé Activiteitenkalender. De groene vakjes geven aan wanneer een activiteit 
plaatsvindt. Hieronder geven we een paar voorbeelden en dan hopen we dat het voor zich spreekt.  
Zo niet, kom dan even langs in het CuliCafé en dan leggen we het uit. 
 
Elke ochtend van 09.30-10.00 Vroege Vogel Koffie – komt u tussen 09.30 en 10.00 een kopje koffie 
drinken dan krijgt u van ons het tweede kopje koffie gratis. 
 
Elke ochtend van 10.00-11.00 Meet & Greet – Wilt u kennis maken, een praatje maken of iets 
ondernemen met de medebewoners? Kom dan om 10.00 uur naar het CuliCafé, ga lekker met elkaar 
aan een tafel zitten en leer elkaar kennen onder het genot van een heerlijk hapje en lekker drankje. 
 
Op 5 juli start om 11.00 uur het eerste CuliCafé OntmoetingsOmmetje. U start bij ons CuliCafé en 
gaat dan, met Rosa Schouten (van TeamSportService), een wandeling maken om vervolgens weer bij 
ons te eindigen. 
 
Op 5 juli start is er van 14.00-16.00 uur De CuliCafé CreaClub. U kunt dan in het CuliCafé samen 
komen om bv. kaarten te maken en te handwerken. 
 
Door de zomervakantie starten sommige activiteiten pas in augustus of later. Die activiteiten ziet u nu 
nog niet staan, maar bij de volgende nieuwsbrief wordt augustus zichtbaar.  
Kortom: Er komt steeds meer bij. 
 
Wij hopen u snel te ontmoeten! 
X, Team CuliCafé. 
 
Bijlage: 
 De binnenzijde van de menukaart en de weekspecials 
 De CuliCafé Activteitenkalender (juni en juli)  



 

 

 

 

MENUKAART 

WEEKSPECIALS                € 12,50 
Naast de menukaart hebben we ook weekspecials.  
Vandaag voor 12.00 uur doorgeven betekent de volgende dag vanaf 12.00 uur klaar om bij ons op te 
komen eten op een tijdstip dat u wenst.  
Kunt u door omstandigheden niet bij ons eten?  
Vraag ons CuliTeam dan naar de mogelijkheid om af te halen. 
 
De weekspecials hebben een vast ritme en bieden we aan tegen een vaste prijs van 12,5 euro 
 Maandag  Hollandse pot. 
 Dinsdag  Pastadag 
 Woensdag  Gebakken vis 
 Donderdag  Verrassingsmenu  
 Vrijdag  Vis van de dag  
 
Voor de komende twee weken hebben we de gerechten al op een rij gezet. 
 
 Donderdag 17 juni  Verrassingsmenu 
 Vrijdag 18 juni  Gestoofde kabeljauw met mosterdsaus en rode koolstamp 
 
 Maandag 21 juni  Andijviestamppot met huisgemaakte gehaktbal 
 Dinsdag 22 juni  Spaghetti Bolognese 
 Woensdag 23 juni  Sliptong met rode koolstamppot en butter en eek 
 Donderdag 24 juni  Verrassingsmenu 
 Vrijdag 25 juni  Gestoofde kabeljauw met mosterdsaus en bietenstamp  
 



 

 

 

 
 
 DE CULICAFÉ ACTIVITEITENKALENDER 

 

JUNI JULI   

14 21 28 5 12 19 26 X MAANDAG  

                09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

                10.00-11.00: Meet & Greet  

                11.00: Het CuliCafé OntmoetingsOmmetje 

                13.30-15.30: De CuliCafé BoekenClub (1x per  8 weken) 

                14.00-16.00: De CuliCafé CreaClub 

                  

JUNI JULI   

15 22 29 6 13 20 27 X DINSDAG  

                09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

                10.00-11.00: Meet & Greet  

                  

JUNI JULI   

16 23 30 7 14 21 28 X WOENSDAG => BREEK DE WEEK & Kom gezellig naar het CuliCafé! 

                09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

                10.00-11.00: Meet & Greet  

                14.00-16.00: Biljarten 

                  

JUNI JULI   

17 24 X 1 8 15 22 29 DONDERDAG  

                09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

                10.00-11.00: Meet & Greet  

                10.00-12.00: Spreekuur Kwartiermaker en WVP of SMD of Team Sportservice 

                14.00-16.30: De CuliCafé Spellenmiddag - (bord)spellen, sjoelen, biljarten 

                14.30-16.30: Klaverjassen 

                  

JUNI JULI WEEKSCHEMA - DAGELIJKSE ACTVITEITEN 

18 25 X 2 9 16 23 30 VRIJDAG 

                09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

                10.00-11.00: Meet & Greet  

                14.00-16.00: Biljarten 

                  

JUNI JULI WEEKSCHEMA - DAGELIJKSE ACTVITEITEN 

19 26 X 3 10 17 24 31 ZATERDAG  

                09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

                10.00-11.00: Meet & Greet  

                  

JUNI JULI WEEKSCHEMA - DAGELIJKSE ACTVITEITEN 

20 27 X 4 11 18 25 X ZONDAG  

                09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

                10.00-11.00: Meet & Greet  

                12.00-14.00: Zondaglunch 
 


