
 

 

 

 
CULICAFÉ NIEUWS 
We zijn nu een paar weken open en zien dat meer mensen ons weten te vinden voor een lekker kopje 
koffie, wat eten en voor de activiteiten die we organiseren. 
We vinden het erg leuk om u te mogen ontmoeten en hopen u vaker te mogen verwelkomen. 
 
Wegens vakantie zijn we maandag 26 juli t/m zondag 1 augustus open van 10.30-18.30 uur 
 
OPENING FRIESE VLAAK – SAVE THE DATE => 23 SEPTEMBER 2021 
De communicatiegroep Friese Vlaak vroeg ons u te informeren over het volgende: 
Onder voorbehoud van verscherping van maatregelen omtrent het corona virus staat er voor u als 
bewoner van de Friese Vlaak een feestelijke opening gepland op donderdag 23 september. 
Noteert u deze dag alvast in uw agenda? De communicatiegroep Friese Vlaak zal u nader informeren. 
 
DE CULICAFE BOEKENCLUB – MAANDAG 13 SEPTEMBER (VAN 13.30 -15.30) 
Wat is een lees/boekenclub eigenlijk? 
Leesclubs zijn groepjes mensen die bij elkaar komen om boeken te lezen en te bespreken. Dat is wat 
het is. Het is niets spannends of ingewikkelds, het is eigenlijk gewoon ‘voor de leuk’… Je komt eens in 
ongeveer 8 weken bij elkaar om een boek, dat iedereen dan gelezen heeft, te bespreken. We komen 
de volgende keer, 13 september, in het CuliCafé, om 13.30, weer bij elkaar om kennis te maken en 
duidelijk te krijgen wat ieders verwachtingen zijn bij het deelnemen aan een leesclub.  
Wilt u meedoen? Laat het ons dan weten! Dan geven wij het door aan vrijwilliger en bewoner van de 
Broeckgouw: Ria Lamkamp.  
 
NIEUW – DE CULICAFE EETCLUB  
Houdt u van een lekker warme maaltijd en vindt u het leuk om andere mensen te ontmoeten?  
Welzijn WonenPlus en CuliCafé De Ontmoeting hebben de handen ineengeslagen en starten vanaf 3 
augustus met de wekelijkse CuliCafé EetClub. (Zie voor meer informatie de bijlage.) 
 
NIEUW – DAGTOCHTEN 2021  
Vrijwilliger en bewoner van de Friese Vlaak, Ella Jonker, organiseert dit jaar drie dagtochten met een 
professionele touroperator Hellingman en Zn. uit Zaandam.  
Wij vinden dit een mooi initiatief en helpen Ella met de ondersteunende taken. In de bijlage vindt u de 
informatie. Wij verwachten veel belangstelling en als bewoner van de Friese Vlaak heeft u als eerste 
deze informatie, dus schrijf u (indien u interesse heeft) snel in, want vol = vol. 
 
DE CULICAFÉ ACTIVITEITENKALENDER – AUGUSTUS 
Naast lekker eten en drinken bieden wij ook heel veel activiteiten aan. De activiteiten voor de 
volgende maand staan in De CuliCafé Activiteitenkalender (bijlage). De groene vakjes geven aan 
wanneer een activiteit plaatsvindt. We zetten ze in dit CuliCafé Nieuws op een rijtje wat de 
verschillende activiteiten die we op dit moment aanbieden inhouden en hopen dat dat voor iedereen 
duidelijk is. Zo niet, loop dan even langs – dan geven wij een toelichting. 
 
DAGELIJKSE ACTIVITEITEN: 
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 10.00-10.30 Ontmoeten & Begroeten – 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 drankje. 
 
Door de zomervakantie starten sommige activiteiten later. Die activiteiten ziet u nu nog niet staan, 
maar bij de volgende nieuwsbrief ‘wordt september zichtbaar’. Kortom: Er komt nog steeds meer bij. 
Wij hopen u snel te ontmoeten! X, Team CuliCafé. 
 
Bijlagen: 
 De CuliCafé Weekspecials (augustus) 
 Dagtochten 2021 (september, oktober en november) 
 De CuliCafé Activteitenkalender (augustus)  
 Uitgebreide toelichting activiteiten (wekelijks, maandelijks) – om te bewaren  



 

 

 

 
 
 
 

 

DE CULICAFE WEEKSPECIALS - AUGUSTUS 



 

 

 

 
 
 

 

DAGTOCHTEN – SEPTEMBER, OKTOBER EN NOVEMBER 2021 

 



 

 

 

 
 DE CULICAFE ACTIVITEITENKALENDER - AUGUSTUS 

AUGUSTUS   

2 9 16 23 30 MAANDAG  

          09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

          10.00-10.30: Ontmoeten & Begroeten 

          10.30: Het CuliCafé OntmoetingsOmmetje 

          14.00-16.00:  De CuliCafé CreaClub 

AUGUSTUS   

3 10 17 24 31 DINSDAG  

          09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

          10.00-10.30: Ontmoeten & Begroeten 

          12.00-14.00: De CuliCafé EetClub  

AUGUSTUS   

4 11 18 25 X WOENSDAG  

          09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

          10.00-10.30: Ontmoeten & Begroeten 

          10.30-12.00: Welzijn WonenPlus spreekuur 

          14.00-16.00: Biljarten 

AUGUSTUS   

5 12 19 26 X DONDERDAG  

          09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

          10.00-10.30: Ontmoeten & Begroeten 

          10.00-12.00: Spreekuur WVP, Team Sportservice, MEE of SMD 

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

          14.30-16.30: Klaverjassen 

AUGUSTUS   

6 13 20 27 X VRIJDAG 

          09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

          10.00-10.30: Ontmoeten & Begroeten 

          10.00-12.00 Balkon Beweegdag 

          14.00-16.00: Biljarten 

AUGUSTUS   

7 14 21 28 X ZATERDAG  

          09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

          10.00-10.30: Ontmoeten & Begroeten 

AUGUSTUS   

1 8 15 22 29 ZONDAG  

          09.30-10.00: Vroege Vogel Koffie 

          10.00-10.30: Ontmoeten & Begroeten 

          12.00-14.00: Zondaglunch 
 



 

 

 

 
ELKE MAANDAG - HET CULICAFE ONTMOETINGSOMMETJE (START 10.30 UUR) 
Vrijwilligers Greet en Ans organiseren elke maandag een ontmoetingsommetje. Om 10.30 uur start 
het ommetje met een kopje koffie bij het CuliCafé om vervolgens 1,5 tot 3 kilometer te wandelen. De 
groep kan worden opgesplitst. Jong, oud, goed ter been of rollator. Iedereen is welkom. 
Aanmelden is niet nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELKE MAANDAG – DE CULICAFE CREACLUB (VAN 14.00 – 16.30)  
Samen met CBW organiseert CuliCafé De Ontmoeting elke maandag een creatieve middag. Gezellig 
ontmoeten, creatief bezig zijn en ideeën en patronen uitwisselen. Komt u ook?  
Aanmelden is niet nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
ELKE DINSDAG - DE CULICAFE EETCLUB (VAN 12.00-14.00) 
Houdt u van een lekker warme maaltijd en vindt u het leuk om andere mensen te ontmoeten?  
Dan is De CuliCafé EetClub wat voor u! WelzijnWonenPlus en CuliCafé De Ontmoeting hebben de 
handen ineengeslagen en starten vanaf 3 augustus met de wekelijkse CuliCafé EetClub. Wilt u 
gezellig mee eten met de CuliCafé EetClub, maar bent u (nog) geen lid van WelzijnWonenPlus? Kom 
dan naar ons CuliCafé en vul het inschrijfformulier in! Dan bent u altijd als eerste op de hoogte van het 
laatste WelzijnWonenPlus Nieuws. Iedere woensdag is er van 10.30-12.00 iemand van 
WelzijnWonenPlus aanwezig in het CuliCafé. 

 
 
 

 



 

 

 

 
ELKE WOENSDAG EN VRIJDAG – BILJARTEN (VAN 14.00-16.00) 
Heeft u zin in een middagje biljarten? Gezellig ontmoeten, lekker bezig zijn en verhalen uitwisselen. 
Henny is op woensdag en vrijdag aanwezig en hij helpt u met plezier op weg. Aanmelden is niet 
nodig. Wilt u op een andere dag biljarten? Dat kan natuurlijk ook; loop dan even langs bij het CuliCafé. 
 
ELKE DONDERDAG – WIJKSPREEKUUR (VAN 10.00-12.00) 
Heeft u vragen over zorg, welzijn, emotionele- of praktische ondersteuning, beweging, financiën, 
relaties of werk? Elke donderdag is een van onderstaande organisaties aanwezig. Zij staan allen in 
nauw contact met elkaar, dus indien u niet direct kan worden geholpen wordt uw vraag doorgespeeld 
naar de juiste persoon. Schroom niet, kom langs en maak kennis met deze toppers in welzijn! 

 

 

 



 

 

 

 
ELKE DONDERDAG - SPELLENMIDDAG (VAN 14.00-16.30) 
Samen met CBW organiseert CuliCafé De Ontmoeting elke donderdag een spellenmiddag.  
Kom gezellig klaverjassen, bingo’en (1 keer per kwartaal), biljarten, sjoelen of een ander spel spelen.  
Komt u ook? Aanmelden is niet nodig. 

 

 


