Nieuwsbrief Mei
ONTMOETINGSRUIMTE GROTENHUYS

In mei leggen alle vogeltjes een ei……
Terugkijkend op de afgelopen maand was het letterlijk ´april doet wat hij wil”.
Een afwisselende maand met hoogte- en dieptepunten. Een aantal bewoners is ons ontvallen, anderen zijn opgenomen in het ziekenhuis, een aantal bewoners is verhuisd naar elders. Kortom, veel veranderingen in ons ´grote
(n) huis”.

Terugblik en nieuws
Gelukkig ook veel nieuws
in deze afgelopen maand,
een ontwikkeling die we
de komende maand(en)
graag gaan voortzetten.
De Stichting is erin geslaagd om via verschillende fondsen extra subsidies te krijgen. De eerste
tekenen daarvan zijn al
duidelijk met de complete renovatie van de huiskamer, nieuw geschilderd, nieuwe rolgordijnen, nieuwe stoelen, die
ook in de Ontmoetingsruimte komen te staan!
In de ontmoetingsruimte
is de vloer heerlijk in de
was gezet, komen er dus
nieuwe stoelen en nieuwe kleedjes op de tafels.
Ook de toiletruimtes en
de keuken zijn door een
schoonmaakbedrijf weer
flink onder handen genoPrijsvraag
Hoe oud wordt coördinator Ellen dit jaar? Onder
de goede inzenders verloten we een bos bloemen.
U kunt uw oplossing in de
brievenbus bij de koffiecorner stoppen onder

men. Zo worden de huiskamer en de ontmoetingsruimte fijne plekken
om elkaar in de hopelijk
nabije toekomst weer te
ontmoeten. In de huiskamer staan stoelen in verschillende kleuren om op
proef te zitten. Maak hier
gebruik van ( op 1,5 mtr.
afstand van elkaar) en
breng uw stem uit, u beslist dan mee welke stoel
en welke kleur het best
gaat passen bij ons.
Ook is er subsidie gekregen voor de verschillende
extra activiteiten in de
afgelopen weken. Zo hopen we leuke, fijne dingen te kunnen blijven
doen. Wel moeten we
rekeningen blijven houden met de RIVM regels
zoals de afstand houden.

Koningsdag kreeg toch
een feestelijk gevoel, met
prachtig weer, de burgemeester die op bezoek
kwam met tompoezen,
een koffieconcert met
draaiorgel en proosten op
de Koning met oranjebitter. Een geslaagde dag!
Ook met Bevrijdingsdag
hebben we weer een afwisselend programma
voor u georganiseerd. Via
de activiteitenkalender
krijgt u hierover meer
informatie. Nu maar hopen op mooi weer…. Dus
hopelijk wordt mei niet
alleen een nieuw begin in
de natuur, maar ook binnen de muren van Grotenhuys.

vermelding van uw naam
en huisnummer. Veel succes! Inzending tot 10 mei.

Praatje met Ellen
Als coördinator ben ik al even
een paar weken uit beeld in
Grotenhuijs. Dit heeft vooral te
maken met de kwetsbare gezondheid van mijn oudste
dochter. Door een aantal chronische ziekten heeft zij een
sterk verminderde weerstand
en veel longklachten. Dat
maakt mij extra voorzichtig in
deze onduidelijke tijden. Bovendien gaan we vaker naar
het ziekenhuis en ik wil absoluut niets “meenemen” naar
(Groten)huijs. Achter de schermen probeer ik Els en Liesbeth
zoveel mogelijk te ondersteunen, zo ben ik een telefoonkring gestart met bewoners, ik
denk en organiseer mee op de
achtergrond bij de verschillende activiteiten, onderhoud
contact met onze andere vrijwilligers, schrijf de nieuwsbrief
etc. Ik hoop heel snel weer op
een goede manier aan het
werk te kunnen, want ik mis
Grotenhuijs en al zijn bewoners enorm. Blijf vooral gezond
en pas goed op elkaar.

Onze vrijwilliger en secretaris van de Stichting, Marion
Berendensen werd in ieder geval trotse oma van kleindochter Linda. Een mooie voorbode…..
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