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Net als 2020 zaten we afgelopen jaar 2021 nog midden in de coronapandemie. Inmiddels weet 

iedereen, en ook alle bewoners van Het Noorderlandhuis, dat de 1,5 meter afstand houden, 

geen handen schudden en beperkt bezoek kunnen ontvangen enkele van de vaste regels waren 

waarmee we afgelopen jaar te maken mee hebben gehad. Gelukkig geen volledige sluiting 

zoals in 2020 en konden de activiteiten, weliswaar met de basisregels in acht nemend, weer 

voorzichtig doorgaan. 

 

 

De bestuursvergadering die gepland stond in maart 2021 is niet doorgegaan. De eerste fysieke 

vergadering met het volledige bestuur is gehouden op 4 oktober 2021. De vacature, een lid 

namens de bewoners, was op dat moment nog niet ingevuld. Hier wordt iemand voor 

benaderd en hopelijk kunnen we in 2022 weer met een volledig bestuur het normale ritme 

oppakken. 

 

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

weer kunnen verrassen met het traditionele paaspakket.  

Tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober waren de nieuwe activiteitenbegeleiders Femke 

en Brenda beide aanwezig. Zij konden aangeven hoe men de afgelopen maanden toch op 

bescheiden wijze de activiteiten beperkt konden doorgaan. Ook zijn de wensen voor de 

komende periode besproken. Zoals het verfraaien van het nieuwe buitenterras, een stevige 

berging voor het terras op de 2de verdieping, het optreden van de diva’s aan bed en niet te 

vergeten een bijdrage voor het 50 jarig bestaan van Het Noorderlandhuis in 2022. 

 

De Stichting Vrienden van Het Noorderlandhuis hoopt dat 2022 weer een normaal jaar mag 

worden waar we elkaar kunnen ontmoeten en zonder al te veel beperkingen weer ons leven 

mogen vieren. Ook wordt 2022 het jaar waar we mogen vieren dat Het Noorderlandhuis 50 

jaar bestaat. 

De Stichting heeft als doel iets te kunnen 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, maart 2022 

 

 

 


