
 

 

 
CULICAFÉ NIEUWS – NOVEMBER 2021 
 
WINTER OPENINGSTIJDEN 
 Vanaf 1 november zijn we dinsdag t/m zondag open van 11.00-20.00 uur. 
 
CULICAFE NIEUWS NOOIT MEER MISSEN? 
 Stuur een email naar info@culicafedeontmoeting.nl en geef aan dat u het 

CuliCafé Nieuws digitaal wilt ontvangen. 
 
IETS TE VIEREN? IETS TE ORGANISEREN? 
 Heeft u iets te vieren? Of wilt u een vergadering, presentatie of bijeenkomst 

organiseren? Bel of kom langs en vraag ons naar de mogelijkheden! 
 Wij kunnen dagelijks van 08.00-22.30 uur open. 
 
ONTMOETEN & BEGROETEN – DINSDAG T/M ZONDAG 11.00-12.00 
Bij CuliCafé De Ontmoeting vinden we dat niemand eenzaam hoeft te zijn. 
Wij bieden om die reden ruimte om elkaar te Ontmoeten & Begroeten.  
Wilt u kennis maken, een praatje maken of iets ondernemen met de medebewoners? 
Kom dan om 11.00 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.  
Iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of cultuur is welkom!  
 
DE WEEKSPECIALS – NOVEMBER – ZIE BIJLAGE 
In de bijlage zijn alle dagschotels voor november op een rij gezet.  
Voor € 12,50 (per persoon) krijgt u een 2 gangen menu (een lekkere verse dagsoep 
én een warme maaltijd). 
 
Vandaag voor 12.00 uur opgeven betekent de volgende dag vanaf 12.00 uur klaar 
om bij ons op te komen eten op een tijdstip dat u wenst. 
Betalen kan op de dag zelf. Kunt/wilt u niet bij ons eten? Afhalen mag natuurlijk ook. 
 
DE CULICAFE EETCLUB- WEKELIJKS DINSDAG 12.00-14.00 
Elke dinsdag (van 12.00-14.00 uur) is er gelegenheid om samen te genieten van een 
(wisselende) warme maaltijd met een dessert (voor € 12,50 per persoon).  
 
Houdt u ervan om ’s middags samen te kletsen en te eten? Schrijf u dan uiterlijk de 
donderdag voorafgaand aan De EetClub in en eet mee in ons CuliCafé!  
 
NIEUW!!  HET CULICAFE DINSDAG DINER – WEKELIJKS DINSDAG 17.30-19.30 
Het CuliCafé DinsdagDiner is er voor iedereen die geen zin of tijd heeft om zelf te 
koken en op dinsdag tussen 17.30 en 19.30 uur voordelig uit eten wil.  
 
Voor € 12,50 (per persoon) krijgt u een 2 gangen menu  
 
 Dinsdag 9 november: soep & paddenstoelen risotto. 
 Dinsdag 16 november: soep & gebakken mosselen, groenten, stokbrood, saus. 
 Dinsdag 23 november: soep & kip met friet en een frisse salade. 
 Dinsdag 30 november: soep & kapucijners met spekjes. 
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Aanmelden: Uiterlijk een dag van tevoren bij ons CuliTeam. 
Betalen kan op de dag zelf. Kunt/wilt u niet bij ons eten? Afhalen mag natuurlijk ook. 
 
DE MANTELZORGLUNCH – 9 NOVEMBER 
In samenwerking met de Friese Vlaak en de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening (SMD) wordt er iedere tweede dinsdag van de maand een heerlijke 
lunch georganiseerd in het Culi Café De Ontmoeting aan de Friese Vlaak.  
 
De lunch start om 12.00 uur en eindigt rond 13.30. De kosten voor de lunch zijn 7 
euro, en voor mantelzorgers is de lunch kosteloos.  
 
Opgeven kan tot een week van tevoren. Stuur hiervoor een mail 
naar wijksteunpunt@desmd.nl of bel naar 0299-391507. 
 
NIEUW!!  DE VRIJDAGMIDDAGBORREL (VRIMIBO) – WEKELIJKS ± 17.00-19.00 
Op initiatief van een aantal bewoners is er elke vrijdagmiddag een gezellige afsluiting 
van de (werk)week bij het CuliCafé. Rond 17.00 uur komen de mensen binnen en 
onder het genot van een drankje wordt er gekletst, gelachen en plannen gemaakt  
 
voor het weekend. Iedereen is welkom! Iedereen kan zich aansluiten, dus kom 
spontaan langs en borrel lekker mee. 
 
NIEUW!!  BINGO – 25 NOVEMBER 14.00-16.00 uur 
CBW organiseert op donderdag 25 november 2021 de eerste (senioren)bingo bij ons 
CuliCafé.  
De aanvang is 14.00 uur.  
De kosten voor de bingo zijn € 3,00 (die u kunt betalen op de bingomiddag zelf). 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden vóór 20 november in ons CuliCafé. 
 
DE CULICAFÉ ACTIVITEITENKALENDER – NOVEMBER – ZIE BIJLAGE 
 
Let op! 
In verband met onze Winter openingstijden is een aantal activiteiten verschoven! 
 
De groene vakjes geven aan wanneer een activiteit plaatsvindt. We zetten 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. 
 
Er komt nog steeds meer bij. 
 
Wij hopen u snel te ontmoeten! X, Team CuliCafé. 
 
Bijlagen: 
 De CuliCafé Weekspecials (november) 
 De CuliCafé Activiteitenkalender (november)  
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DE CULICAFE WEEKSPECIALS - NOVEMBER 

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. 
 
Let op de wintertijd: vanaf november zijn we op maandag gesloten!  
 
De weekspecials hebben een vast ritme en bieden we aan tegen een vaste prijs van 
€ 12,50 
 
 Dinsdag   Pastadag 
 Woensdag  Gebakken vis 
 Donderdag  Verrassingsmenu  
 Vrijdag   Vis van de dag  
 
Voor de komende weken hebben we de gerechten al op een rij gezet. 
 
 Dinsdag 2 november  Varkenshaas met champignonsaus en pasta. 
 Woensdag 3 november Gebakken lekkerbek met gebakken aardappels en een 

frisse salade. 
 Donderdag 4 november Verrassingsmenu. 
 Vrijdag 5 november   Gebakken zalm met spinazie en krieltjes. 
 
 Dinsdag 9 november  Pasta met kabeljauw, brocoli en mosterdsaus. 
 Woensdag 10 november Gebakken forel met aardappelpuree en wortelen.  
 Donderdag 11 november Verrassingsmenu. 
 Vrijdag 12 november   Gestoomde vis van de dag met prei en aardappels. 

 
 Dinsdag 16 november  Pastasalade met diverse vis (mosselen en zalm). 
 Woensdag 17 november Gebakken kabeljauw met mosterdsaus en  

aardappelspinazie.  
 Donderdag 18 november Verrassingsmenu. 
 Vrijdag 19 november   Sliptong met rode kool stamppot. 
 
 Dinsdag 23 november  Pasta met zalm en spinazie. 
 Woensdag 24 november Gebakken schol met gebakken aardappels en een frisse  

salade. 
 Donderdag 25 november Verrassingsmenu. 
 Vrijdag 26 november   Gebakken mosselen met 3 sauzen. 
 
 Dinsdag 30 november  Spaghetti bolognese met een frisse salade. 

 
 



 

 

 

DE CULICAFE ACTIVITEITENKALENDER –NOVEMBER 

NOVEMBER   

2 9 16 23 30 DINSDAG  

X X X X X 11.00-12.00: Ontmoeten & Begroeten 

X X X X X 11.00: Het CuliCafé OntmoetingsOmmetje 

X X X X X 12.00-14.00: De CuliCafé EetClub  

  X       12.00-14.00: De MantelZorgLunch 

  X X X X 17.30-19.30: Het CuliCafé Dinsdag Diner 

NOVEMBER   

3 10 17 24 | WOENSDAG  

X X X X   11.00-12.00: Ontmoeten & Begroeten 

X X X X   11.00-12.00: Welzijn WonenPlus spreekuur 

    X     De CuliCafé DagTocht: Kerst in de Boet 

X X X X X 14.00-16.00: Biljarten 

NOVEMBER   

4 11 18 25 | DONDERDAG  

X X X X   11.00-12.00: Ontmoeten & Begroeten 

X X X X   11.00-12.00: Spreekuur WVP, Team Sportservice, MEE of SMD 

X X X     14.00-16.00: De CuliCafé CreaClub 

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

X X X     14.30-16.30: Klaverjassen 

      X   14.00-16.00: De CuliCafé Bingo, 1x per kwartaal 

NOVEMBER   

5 12 19 26 | VRIJDAG 

X X X X   11.00-12.00: Ontmoeten & Begroeten 

X X X X   14.00-16.00: Biljarten 

X X X X   17.00-19.00: VrijdagMiddagBorrel 

NOVEMBER   

6 13 20 27 | ZATERDAG  

X X X X   11.00-12.00: Ontmoeten & Begroeten 

NOVEMBER   

7 14 21 28 | ZONDAG  

X X X X   11.00-12.00: Ontmoeten & Begroeten 

X X X X   12.00-14.00: Zondaglunch 
 


