
 

 

NIEUWSBRIEF                   JANUARI 

 

Wat gaat de tijd snel….. 

Zo stonden we nog onder de kerstboom en te proosten op het nieuwe  jaar, nu zit de eerste maand van het jaar er 

alweer op. En wat is er weer veel gebeurd. Het raam in de 

ontmoetingsruimte  is gerepareerd, na een korte  

winterstop zijn alle verenigingen weer voor de eerste keer bij elkaar gekomen 

en hebben we het eerste themabuffet alweer achter de rug. Het volgende 

themabuffet zit al in de planning en wel op vrijdag 21 februari. Wat het 

thema wordt blijft nog even “geheim”, maar we laten het u zo snel mogelijk 

weten.  Toch wordt het ook al een beetje voorjaar, hier en daar staan de 

narcissen en de sneeuwklokjes al in bloei.  

 

       We hadden zelfs een heuse prijsuitreiking in januari en wel aan  

       “onze eigen” Anita Kuijt voor de mooiste wens in de wensboom. Van                 

harte gefeliciteerd. 

      

   Winnende kerstwens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themabuffet 

Het was een koude en mistige maand afgelopen  januari. Daarom was het hartverwarmende themabuffet een 

welkome afwisseling. Maar liefst 45 gasten mochten we ontvangen op vrijdag 24 januari voor een heerlijke Molukse 

maaltijd. Zoals we al van haar gewend waren was ook deze keer Susan Tuhupuring  er om een authentieke Molukse 

maaltijd te bereiden met o.a.  heerlijk pittige rendang, nasi, saté, gebraden kip en huisgemaakte atjar. Een feest voor 

de tong en voor de ogen. Het was gezellig druk in de Ontmoetingsruimte die avond.  

 

Wist u dat…… 

- De schilderijen in de Ontmoetingsruimte worden gemaakt door een bewoner van Grotenhuijs en dat deze 

te koop zijn. Mocht u interesse hebben, kunt u terecht bij dhr. Timmer. 

- U in de nieuwsbrief een oproepje kunt laten plaatsen, bv omdat u of uw vereniging op zoek is naar 

bepaalde spullen zoals knutselmateriaal of omdat u deelnemers zoekt voor een door u georganiseerde 

activiteit. 

- We op iedere eerste woensdag van de maand de ontmoetingsruimte en de aangrenzende ruimtes grondig 

gaan schoonmaken? 

- We voor de 2e maal rond de tafel gaan zitten, met aspirant bestuursleden, volgende nieuwsbrief hierover 

meer informative. 

 

Lieve Allemaal, 

Mijn wens is dat wij met z’n allen een heel 

mooi,respectvol, prachtig feest van maken 

en dit niet bij de feestdagen houden, 

maar dat altijd uit  gaan dragen. 

Een lach een groet een vriendelijk gebaar 

er ten alle tijden zijn voor elkaar 

 Kerstgroet Anita 
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- Het volgende themabuffet op vrijdag 21 februari is gepland? 

- De spelletjesavond op 13 februari een heel bijzondere wordt. Er is een speciale gast die gaat zorgen voor 

een verrassende avond. 

 

 

 

 

 

 

OPROEPJE 

Voor woensdag 5 februari zijn we op zoek naar een paar 

enthousiaste vrijwilligers die samen met ons de  

ontmoetingsruimte weer willen poetsen? Wij zorgen om half 

twee voor wat lekkers bij de koffie en we poetsen tot half vier. 

Opgeven kan bij de coördinatoren. 

 

 

 

 

 

 

OPROEPJE 

Wij zijn op zoek naar aan wasmachine. 

Weet iemand er eentje???? 

Het mag een oud beestje zijn, dan hoeven wij niet meer te slepen met het wasgoed. 

 


