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Het jaar 2020, is net als voor iedereen, een heel vreemd jaar geweest. Een jaar dat volledig in 

het teken heeft gestaan van corona. Een jaar waar vanaf begin maart het huis voor de 

bewoners van Het Noorderlandhuis op slot ging. Met tijdelijk wat kleine versoepelingen in de 

zomer maar toch door besmettingen in het huis en door het landelijke beleid weer een 

volledige lock down. 

Gelukkig hebben de medewerkers van Het Noorderlandhuis met aangepaste activiteiten, het  

beeld bellen en oog en oren voor de bewoners, het beste ervan proberen te maken.  

 

De bestuursvergadering die gepland stond op 16 maart is niet doorgegaan en ook de 

vergadering in september is komen te vervallen. Door de hoge leeftijd van meerdere 

bestuursleden zijn we afgelopen jaar fysiek niet bij elkaar gekomen en hebben we ook geen 

gebruik gemaakt van online vergaderen.  

 

In samenwerking met de activiteitenbegeleiders hebben we met de paasdagen alle bewoners 

weer kunnen verrassen met het traditionele paaspakket. Ook alle medewerkers hebben een 

presentje mogen ontvangen. 

 

In september hebben we afscheid genomen van onze vaste aanspreekpersonen. Hanny, al 22 

jaar onze vaste aanspreekpersoon en activiteiten begeleidster is vervroegd met pensioen 

gegaan. Ook haar collega Linda nam afscheid omdat ze een nieuwe uitdaging is aangegaan. 

Onze nieuwe aanspreekpersonen, voor alle wensen vanuit Het Noorderlandhuis, zijn nu 

Brenda en Femke. 

 

Op het moment van schrijven hebben we nog steeds met corona te maken maar gloort en 

gelukkig licht aan de horizon. Weer gewoon samen kunnen eten in het restaurant, meerdere 

bezoekers mogen ontvangen en de gewone alledaagse dingen weer kunnen doen, we hopen er 

allemaal op. 

 

 

De Stichting Vrienden van Het Noorderlandhuis hoopt dat zij in 2021 weer iets kan betekenen 

voor het leven van de bewoners en voor die van de in- en aanleunwoningen. Door een 

bijdrage te geven aan een feestmiddag, een klein optreden, of op welke wijze dan ook.  



 

De Stichting heeft een ANBI- status. Dat betekent dat uw bijdrage geheel of gedeeltelijk 

aftrekbaar is voor de belasting. 

 

Mogen we dit jaar weer op uw steun rekenen? 

 

Het bestuur, april 2021 

 

 

 

 

  

   
 

Vanuit het raam of balkon contact en mee beleven van optredens 

in corona tijd. 

 

 


