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De tijd vliegt! 

Het ene moment staat de Sint 

voor de deur, even later 

stoppen we de laatste oliebol 

alweer in onze mond. Het is 

dus alweer januari, de maand 

van de goede voornemens en 

nieuwjaarswensen. De 

coördinatoren en 

bestuursleden van stichting 

ontmoetingsruimte Grotenhuys 

wensen u dan ook het 

allerbeste voor 2020.  

Ja januari is alweer begonnen, maar 

we willen nog even terugkijken op 

de afgelopen maand. Wat is er veel 

gebeurd. Op 3 december was er een 

geweldige feestavond met 

amusementsorkest Com Brio, waar 

ook cliënten van Attent van genoten 

hebben. Ook Sinterklaas kwam die 

week op bezoek. Deze maand waren 

er maar liefst 2 buffetten : een 

stamppotbuffet en een kerstbuffet 

en op tweede kerstdag was er een 

feestelijke broodmaaltijd.  En we zijn 

nog niet klaar….Op oudjaarsdag  

gaan we oliebollen bakken en vanaf 

22.00 uur nodigen we u uit om 

samen met ons het nieuwe jaar in te 

luiden. En op 1 januari is er 

koffiedrinken en  gelukkig nieuwjaar 

wensen in de ontmoetingsruimte.  

 

Helaas is er in december ook iets 

vervelends gebeurd. Er is ingebroken 

bij Ontmoetingsruimte Grotenhuys. 

Nou valt er niet zo gek veel te stelen, 

maar er is wel veel schade en dat is 

gewoon zonde. Hopelijk wordt alles 

snel hersteld.  

We vragen u allen nadrukkelijk, ook 

voor uw eigen veiligheid, om er voor 

te zorgen dat alle deuren zorgvuldig 

afgesloten worden, zodat er geen 

onbevoegden Grotenhuys kunnen 

betreden.  

Als er wordt aangebeld is het ook 

niet verstandig om zomaar de 

voordeur te openen. Checkt u a.u.b. 

eerst of diegene wel iets te zoeken 

heeft bij Grotenhuys. Bezoekers van 

de Ontmoetingsruimte horen het 

pand via de ingang aan de van 

Coehoornsingelzijde te betreden. 

 

 

Met de meeste gebruikers van de 

Ontmoetingsruimte of huiskamer 

hebben we als stichting gesprekken 

gevoerd en gebruikers-

overeenkomsten getekend. Ook 

hebben 2 mensen per club een  

nieuwe sleutelcode ontvangen, 

zodat we in kaart hebben wie er 

toegang heeft tot “onze” ruimtes.  

De laatste gesprekken zullen begin 

januari plaatsvinden.  

 

 


