Volendam, 11 februari 2021
Beste bewoners,
Soms komen er kansen voorbij in het leven die je moet pakken. In mijn geval diende dit zich aan in de
mogelijkheid voor een vaste functie bij Wooncompagnie. Die kans heb ik gepakt. Dat betekent dat
mijn werk als kwartiermaker bij de Friese Vlaak stopt en ik het stokje overdraag aan mijn opvolgster
Tamara Traupe.
Ik heb mij met heel veel plezier het afgelopen half jaar bezig gehouden met de Friese Vlaak.
Zo heb ik het sociale netwerk binnen Volendam goed leren kennen dat straks actief mee gaat helpen
om de activiteiten in de ontmoetingsruimte te organiseren. De uitbater heeft nu alles rond met de
gemeente. Met plezier kondig ik u Niels Veerman van ’t Havengat aan die ‘CuliCafé De Ontmoeting’
aan de Friese Vlaak gaat exploiteren. Op korte termijn vindt u zijn flyer in uw postbus waarin het
menu en de bezorgservice vermeld staan.
Een aantal wensen en ideeën van bewoners heb ik samen met de wijkverpleegkundige, de
dag invullingscoach en de uitbater al vertaald in een week activiteiten kalender. Wij zijn nu aan het
kijken met de netwerkpartners en vrijwilligers wie ons kan helpen bij de uitvoering hiervan.
Wij verwelkomen ook Lia Guijt bij de Friese Vlaak die als coördinator van vrijwilligers straks actief
mee helpt met de uitvoering van de activiteiten in het CuliCafé De Ontmoeting. Uiteraard hebben wij
daar ook vrijwilligers voor nodig. Lia zal zich op korte termijn aan u voorstellen en met de vraag om u
te melden als u hier aan wilt bijdragen. Houd uw brievenbus in de gaten!
Ik wens u enorm veel woonplezier toe in de Friese Vlaak en ik kom van de zomer zeker een keer
lunchen in het CuliCafé De Ontmoeting.
Warme groet,
Hedwig de Groot

Tamara stelt zich voor aan u op de volgende bladzijde.

