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Beste buurt- en wijkbewoners, 

Om u op de hoogte te houden van activiteiten en nieuws in de wijk sturen wij u deze nieuwsbrief. 

Graag roepen wij u op mee te werken aan projecten in commissies of werkgroepen! U kunt ons 

bereiken via een e-mail aan wijkraad@vlakwater.org.  

 

Maatregelen Coronaviruscrisis 

Beste wijkbewoners,  

Het zal u niet zijn ontgaan dat bijeenkomsten van drie of meer personen voorlopig zijn verboden. 

Dat betekent dat het geplande eieren zoeken op paaszaterdag 11 april 2020, maar ook de 

jaarvergadering van de wijk Vlakwater op 20 april 2020 géén doorgang kan vinden. De annulering van 

de jaarvergadering wordt (indien mogelijk) geen afstel maar uitstel. We zijn van plan een nieuwe 

datum in het najaar te prikken. Uiteraard informeren we u daar op tijd over. 

 

Hulp nodig? De kracht van elkaar. 

Dat brengt ons op het volgende. 

Wellicht zijn er bewoners die in deze tijd liever niet de deur uitgaan om boodschappen te doen. 

Veel supermarkten en winkeliers bezorgen inmiddels aan huis. Bestellen kan telefonisch of via 

internet. Buren of familie zijn vast bereid om te helpen. Gewoon vragen! Kan niemand u helpen stuur 

dan een e-mail naar de wijkraad.  

En uiteraard een oproep aan de bewoner die iets kan betekenen voor onze hulpbehoevende 

wijkbewoner. Stuur een e-mail naar de wijkraad. Dan lossen we het samen op!   

 

Wijkagenda 

Alle tot 1 juni 2020 geplande bijeenkomsten zijn afgelast i.v.m. voorzorgsmaatregelen COVID-19. 

 

 

 

L.S.: U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u inwoner van de wijk Vlakwater bent (of anderszins 

verbonden met deze wijk). U kunt zich uiteraard te allen tijde hiervoor afmelden. Stuur dan een e-mail 

naar nieuwsbrief@vlakwater.org en we verwijderen u uit onze verzendlijst. 
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