
 

 

Volendam, 19 januari 2021  
 
Beste bewoners , 
 
Allereerst wensen we u een gezond en ontspannen 2021 toe waarin er hopelijk weer snel ruimte en 
tijd is voor reuring en gezelligheid met elkaar. Wij hopen dat u ondanks de beperkingen genoten 
heeft van de feestdagen.   
 
Eind december hebben ook de bewoners van het middelste gebouw hun intrek genomen 
aan de Friese Vlaak. Daarmee zijn nagenoeg alle appartementen bewoond.  Mocht u onverhoopt 
zorg – of kortdurende zorg - nodig hebben dan kunt u direct contact opnemen met De Zorgcirkel via 
088-5599500. De wijkverpleegkundige zal samen met u bespreken wat er nodig is.  
 
Uitslag Kerstactie 
Uit de ontvangen kerstkaarten voor de Friese Vlaak zijn er drie winnaars geselecteerd.   
Familie Mol, Familie Steur en mw. Van Dijk, allen uit Volendam. Zij hebben inmiddels de dinercheque 
van ’t Havengat mogen ontvangen. Wij wensen hen allen een smakelijk diner toe.  
 
Lockdown maatregelen verlengd 
Uit de persconferentie van afgelopen dinsdag blijkt dat de Lockdown langer gaat duren.  
Dat betekent helaas dat het niet mogelijk is tot in elk geval 9 februari - hoe klein ook- bijeenkomsten 
voor bewoners te organiseren in een gebouw of per etage.  
De uitbater staat te trappelen om de ontmoetingsruimte te openen maar door de strenge Lockdown 
is dat nog niet mogelijk. Dat betekent helaas nog geen gezamenlijke activiteiten voor u als bewoners.   
 
Wij beseffen dat dit een behoorlijke tegenvaller is en dat sommige bewoners zich misschien ook 
eenzaam kunnen voelen. Als dat het geval is verzoek ik u contact met mij op te nemen zodat we 
samen kunnen bespreken welke opties er zijn om dat te verminderen.  
U kunt mij  bereiken op dinsdagen en donderdagen op telefoonnummer 06 15 62 66 11 of een mail 
sturen naar info@friesevlaak.nl. 
 
Warme groet, 
 
Hedwig de Groot  
namens De Vooruitgang, Wooncompagnie, De Zorgcirkel en gemeente Edam/Volendam 
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