9 juli 2021

Beste bewoners,
Het CuliCafé De Ontmoeting is sinds 14 juni geopend en de activiteiten zijn gestart! Er zijn al
bewoners langs geweest voor een hapje, drankje, praatje of om mee te doen met de
activiteiten. Daar zijn wij heel blij mee en blijf dus vooral langskomen! En voor degenen die
nog niet langs zijn geweest, kom gerust eens kijken!
Kwartiermaker
De afgelopen maanden heb ik, Tamara Traupe, met heel veel plezier en enthousiasme als
kwartiermaker gewerkt! Samen met de werkgroep Friese Vlaak hebben wij uw wensen
geïnventariseerd zodat er voor u een passend aanbod qua activiteiten is in het CuliCafé. In
de toekomst komen er meer activiteiten bij. Daarnaast hebben wij netwerkpartners zoals
Team Sportservice, Club- en Buurthuiswerk (CBW), Stichting Maatschappelijke Dienst (SMD),
WelzijnWonenPlus en Mee Amstel en Zaan betrokken bij de activiteiten die plaats vinden in
het CuliCafé. De netwerkpartners werken nu samen met het CuliCafé. Tevens zullen de
netwerkpartners samen met de vrijwilligers, onder andere bewoners van de Friese Vlaak,
een deel van de activiteiten organiseren en ook zorgdragen voor de continuering hiervan.
Wij zijn dan ook verheugd en trots dat de bewoners van de Friese Vlaak zo betrokken en
bereid zijn om hieraan mee te werken. Dank u wel daarvoor! Verder hebben wij met het
samenwerkingsverband Wooncompagnie, Zorgcirkel, Gemeente Edam-Volendam, De
Vooruitgang en Teamsportservice al de eerste activiteiten georganiseerd, waaronder het
planten van fruitbomen, de expositie van schilderijen en de Balkon Beweegdagen.
Door de goede ontwikkelingen in de afgelopen periode betekent het dat mijn
kwartiermakersrol gaandeweg steeds kleiner is geworden en dat mijn tijdelijke functie per 1
augustus stopt. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw gastvrijheid, het prettige contact maar
vooral voor uw gezelligheid en enthousiasme. Ik heb ervan genoten!
Vragen
Graag informeren wij u waar u als bewoner van de Friese Vlaak terecht kan met uw vragen.
Voor vragen over uw woning kunt u terecht bij uw wooncorporatie (Wooncompagnie of De
Vooruitgang).
Voor vragen over uw woon- of leefomgeving (zoals straatverlichting, zwerfvuil, losse
stoeptegels, riolering/putten, etc.) kunt u terecht bij de gemeente Edam-Volendam of via de
meldingen-app “Mijngemeente” van de Gemeente Edam-Volendam.

Voor vragen over zorg, welzijn, emotionele- of praktische ondersteuning,
beweging, financiën, relaties of werk kunt u terecht op het wekelijks wijkspreekuur in
CuliCafé De Ontmoeting. Op woensdag van 10:30-12:00 uur is Welzijn Wonen Plus aanwezig
en op donderdag van 10:30-12:00 is één van de volgende organisaties aanwezig: Zorgcirkel
(wijkverpleegkundige), SMD, MEE Amstel en Zaan of Team Sportservice. U kunt zonder
afspraak binnenlopen! U kunt bij iedere organisatie terecht voor uw vragen. Zij zorgen
ervoor dat uw vraag wordt beantwoord. Binnenkort ontvangt u een flyer met uitgebreide
informatie over het wijkspreekuur in de brievenbus.
CuliCafé Nieuws
Afgelopen maanden heeft u de Friese Vlaak nieuwsbrief ontvangen waarin ook informatie
over het CuliCafé en de activiteiten is opgenomen en waarin een aantal personen is
voorgesteld. Nu CuliCafé De Ontmoeting is geopend zullen zij zelf maandelijks het CuliCafé
Nieuws verspreiden inclusief de informatie over activiteiten, evenementen en overige
relevante zaken. Dit betekent dat u voortaan alleen nog het CuliCafé Nieuws in uw
brievenbus ontvangt. De eerstvolgende volgt over twee weken!
Balkon Beweegdagen 13 juli én 27 augustus om 11:00 uur
Aangezien het CuliCafé Nieuws over twee weken uitkomt maken wij van deze gelegenheid
nog gebruik om de Balkon Beweegdagen te benoemen. Vanwege het succes in juni en op
verzoek van u als bewoners hebben wij samen met Team Sportservice nog twee dagen
gepland; aanstaande dinsdag 13 juli om 11:00 uur en vrijdag 27 augustus om 11:00 uur. Zet u
beide data in de agenda? We gaan er weer een gezellig feestje van maken en daarna kunt u
ook nog samen afspreken in het CuliCafé voor een hapje of drankje! Wij hopen u 13 juli en
27 augustus te zien!
Hartelijke groeten,
Tamara Traupe, kwartiermaker

