
 

 

 
 

Volendam,  11 februari 2021  
 

Beste bewoners, 

Mijn naam is Tamara Traupe en ik ben per 1 februari gestart als Kwartiermaker. Ik ben 40 jaar en ik 

woon met mijn gezin in Monnickendam. Ik hou van wandelen met mijn hond, hardlopen, yoga, kunst 

en lezen. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de ouderenzorg, thuiszorg, bij Slachtofferhulp en in 

het bedrijfsleven. Mijn laatste functie heeft veel raakvlakken met de functie van Kwartiermaker. Ik 

werkte bij een vrijwilligersorganisatie en was verantwoordelijk voor de regio Waterland en Edam-

Volendam. Samen met een collega en veel enthousiaste betrokken vrijwilligers hebben wij ons 

ingezet om ouderen, mensen met een beperking en chronisch 

zieken diensten aan te bieden zoals boodschappen doen, 

chauffeursdiensten, tuinonderhoud en het organiseren van allerlei 

andere activiteiten zodat zij langer plezierig thuis kunnen wonen.  

Ik zal als Kwartiermaker samenwerken met betrokken partijen om 

u als bewoner zo prettig mogelijk te laten wonen in de Friese 

Vlaak. En zodra het, in verband met de corona geldende 

maatregelen, weer mogelijk is ga ik samen met de uitbater, u en 

de netwerkpartners een warm bruisend hart maken van de 

wijkontmoetingsruimte.  

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten. Op korte termijn vindt u een 

flyer met mijn gegevens erop in uw brievenbus. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben of om een andere reden contact met mij 

willen, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.  

Helaas zal het nog wel een tijdje duren tot het CuliCafé De  
Ontmoeting open mag.  Mocht u zich eenzaam voelen, schroom dan niet om contact op te nemen 
met mij zodat ik samen met u kan bespreken welke opties er in u geval zijn om dat te verminderen.  
 
U kunt e-mailen naar info@friesevlaak.nl of bellen op dinsdag, woensdag en donderdag  
op 06- 15 52 54 34. Let op, dit is nu het goede definitieve telefoonnummer.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Tamara Traupe 
Kwartiermaker Friese Vlaak   
06- 15 52 54 34  
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