
staat er weer een thema-

buffet gepland en wel op 

20 maart. 

Dat kunnen we beter zeg-

gen ver deze afgelopen 

maand….met maar liefst 

drie stormen op rij is fe-

bruari bijna letterlijk 

voorbij gevlogen. In ons 

hoofd “stormde” het ook, 

maar dan met allerlei 

ideeën voor nieuwe acti-

viteiten in de komende  

tijd.  Over twee daarvan 

leest u verderop in de 

nieuwsbrief meer. We 

sloten de maand af met 

wederom een heerlijk en 

goed verzorgd themabuf-

fet van Coen Evers, deze 

keer met een Duits tintje. 

Bedankt Coen Evers. Ook 

voor volgende maand 

Maart roert zijn staart…. 

Workshop BrainFit   

Op 7 april 19.30 uur is 

deze workshop. Deze  

activiteit heeft ook met 

bewegen te maken. Joey 

Pelkman van PlusFit wil 

wekelijks deze activiteit 

gaan aanbieden. Fysieke 

inspanning met uitdaging 

voor je hersenen. Dit van-

uit het idee dat je meer 

energie krijgt als je je 

hoofd en je lichaam tege-

lijkertijd traint. En dat 

daardoor balans en even-

wicht worden verbeterd.  

 Deelname is gratis, maar 

wel graag van te voren 

opgeven bij de coördina-

toren. 

Bij voldoende interesse 

wordt er dan een groep 

gestart 

 

Oproepje 
Op woensdag 4 

maart is het weer 

poetsmiddag. Van-

af half twee star-

ten we met iets 

lekkers bij de koffie 

en tussen 14 en 

15.30 uur nemen 

we keuken en de 

zaal onder handen. 

Wie komt ons hel-

pen, vele handen 

maken licht werk. 

O N T M O E T I N G S R U I M T E  G R O T E N H U Y S  

Nieuwsbrief  Maart 

Bewegen op muziek 

Oproepje 
Er is geconstateerd 
dat de nooduit-
gang deuren vaak 
open staan. 
Deze vallen niet 
vanzelf in slot. 
Let er alstublieft 
op. Ongewenste 
gasten kunnen dan 
wel heel eenvou-
dig in het pand 
komen. 

Een van de nieuwe activi-

teiten waarmee we willen 

starten is bewegen op mu-

ziek. Deze activiteit wordt 

verzorgd door Nicolette 

Bouwman.  Zij werkt al 

jaren als dansdocent en 

heeft speciaal een pro-

gramma ontwikkeld voor 

ouderen. Haar motto: het 

moet vooral leuk en gezel-

lig zijn en iedereen moet 

kunnen meedoen. Op 

maandag 9 maart geeft zij 

een kennismaking les in 

de ontmoetingsruimte 

van 13.30 tot 14.15 uur. 

Deelname is gratis, maar 

van te voren opgeven is-

wel nodig. Dit kan bij de  

coördinatoren.  

Als er na deze avond vol-

doende interesse is star-

ten we met een groep op 

de maandag middag 

De kosten zullen waar-

schijnlijk €3,- incl. koffie 

zijn. 

 

Oproepje 
In de hal bij de kof-
fiemachine staat 
een emmer. 
Deze is voor scho-
ne, harde doppen. 
T.b.v. geleide hon-

Duits-buffet 


