
 

 

           15 juni 2021 

Beste bewoners,  

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die de afgelopen maand hebben 

plaatsgevonden en treft u het “CuliCafé Nieuws” aan met uitgebreide informatie over de 

opening van CuliCafé De Ontmoeting. U ontvangt voortaan ook maandelijks het “CuliCafé 

Nieuws”. 

Expositie schilderijen Marianne Milius en Mien Laan  

Dinsdag 1 juni was de start van de expositie van de schilderijen van Mien Laan en Marianne 

Milius in CuliCafé De Ontmoeting. De schilderijen hebben achter alle ramen van CuliCafé De 

Ontmoeting gestaan zodat u al wandelend om het gebouw ze kon aanschouwen. Vele 

bewoners zijn komen kijken. De bewoners van Gebouw A hebben hun selectie middels een 

kaartje bekend gemaakt. Op de kaartjes hebben zij een aantal uitspraken geschreven over 

hun ervaring van de expositie en deze delen we nog graag met jullie:  

 ‘Leuk om te bekijken. Knap, bijzonder en mooi, bedankt hiervoor!’ 

 ‘Nog veel inspiratie voor de toekomst toegewenst’ 

 ‘Twee kunstenaressen die ons laten meegenieten. Leuk om te kijken naar de hippe 

kip en het prachtige uitzicht dat achter de sluis ligt’ 

 ‘Klasse dames’ 

 ‘Fantastisch mooie schilderijen. Zal erg mooi staan! 

Binnenkort worden de geselecteerde schilderijen opgehangen bij de liftruimtes. Hieronder 

een overzichtsfoto van alle schilderijen en de twee kunstenaressen met in het midden Kim 

Leers, de buurtconsulente van Wooncompagnie.   

 

 
 

 

 



 

 

Nationale Balkon Beweegdag, een feest in de Friese Vlaak & Beweegdag dinsdag 13 juli om 

11:00 uur!  

Binnen de richtlijnen van het RIVM werd het balkonfeest gevierd met muziek en dans. Er 

werd enthousiast mee gedaan en het was een feestelijke middag!  Hieronder ziet u foto’s 

van het (balkon) feestje. Op verzoek van de bewoners van de Friese Vlaak volgt er op 

dinsdag 13 juli om 11:00 uur weer een beweegdag! Komt u weer gezellig met ons bewegen 

én dansen? Schrijf de datum dan alvast in uw agenda! U ontvangt binnenkort weer een 

flyer/handklapper met meer informatie!    

  

 

 

Afval naast containers 

Wij hebben meerdere klachten gekregen over het afval (karton, vuilniszakken, etc.) dat naast 

de ondergrondse containers wordt geplaatst. Wij willen u vriendelijk doch dringend 

verzoeken uw afval in de daarvoor bedoelde containers te deponeren en niet er naast te 

zetten.! U kunt met uw pas ook bij andere containers uw afval deponeren, mocht een 

container vol zijn.  

Alvast dank voor uw medewerking!   

Met vriendelijke groeten, 

Tamara Traupe, Kwartiermaker  


