
Het blijft voorlopig nog 

even wennen dat de ver-

schillende activiteiten 

vragen om een verplicht 

van te voren inschrijven. 

Terugblik 

De afwisseling van regen 

en zonneschijn hadden 

we de afgelopen maand 

in juni al, wat begon als 

een natte maand met de 

nodige regen, eindigde 

met een hittegolf. Het 

was sowieso een maand 

met de nodige verande-

ringen. Omdat de corona-

maatregelen werden ver-

soepeld, kregen we het 

zomaar ineens weer druk 

met zijn allen. Er wordt 

weer koffie gedronken en 

samen gegeten in de Ont-

moetingsruimte. De eer-

ste verenigingen hebben 

alweer een paar bijeen-

komsten gehad. Zo werd 

de Ontmoetingsruimte 

ook echt weer een plek 

om elkaar te ontmoeten. 

Juli is officieel de hooimaand.  
Wisselen in juli regen en zonneschijn, zal het voor de boeren kermis zijn.  

Vooruitblik 
 
We gaan weer met nieu-
we plannen aan de slag. 
Zo gaan we weer starten 
met themabuffetten in 
juli. De eerste keer is  31 
juli. De opzet is vanwege 
het maximum aantal 
deelnemers per keer an-
ders. Hierover hoort u zo 
snel mogelijk meer.         

Ook zijn we bezig met het 
kijken naar nieuwe moge-
lijkheden. 

Hou de prikborden in de 
hal en bij de koffie auto-
maat in de gaten 

En zo kijken we al heel 
voorzichtig een beetje ver-
der vooruit het jaar in. 

Alles staat en valt natuurlijk 
met de corona regels. 
Het feit dat er van tevoren 
“gereserveerd” moet wor-
den. De 1,5 mtr. regel . De 
protocolen die we hebben 
gemaakt en die er zijn. 
En.. 
Dat alles zo mag blijven en 
er geen nieuwe strengere 
regels komen 

 
Afscheid als coördi-
nator. 
 
Met ingang van he-

den heeft Ellen haar 

werk als coördinator 

voor de Stichting , 

door privé omstan-

digheden moeten 

beëindigen. Zij blijft 

wel een aantal da-

gen als vrijwilliger 

werkzaam, waar we 

heel blij mee zijn. 

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  Juli 

 
Rectificatie 

In de brochure die is 
uitgedeeld over de 
maaltijdservice van 
Coen Evers is een 
foutje geslopen. Het 
telefoonnummer ach-
terop de brochure 
bevat het verkeerde 
kengetal. In plaats van 
0313-…..         Het tel. 
van Coen Evers is 
0314-641392 

Vaderdag 
 
Op Vaderdag was het een 

extra feestelijke dag in 

Grotenhuys. Zo ontvingen 

alle bewoners in de och-

tend al een heerlijk 

snoeppakketje van Stich-

onze cateraar Coen Evers 

op een heerlijke kop to-

maten-groentensoep. Dat 

was een bijzonder lekker 

soepje en een groot suc-

ces. 

ting Grotenhuys dat door 

Lekkers en Zo speciaal 

was samengesteld. ’s 

Avonds werd iedereen 

die aanwezig was in Gro-

tenhuys getrakteerd door 

 

Heeft u vragen of kunnen we u ergens mee helpen, laat het ons weten. Spreek ons aan of         
tel 06 47250016 of molenveld2019@gmail.com   



Telefoon: 06-47250016 

E-mail: 

Molenveld2019@gmail.

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  

Bingo 
 
De eerste keer bingo zit er 

alweer op. Op 20 juni j.l. 

werd er de eerste keer 

weer bingo gespeeld met 

leuke prijzen. De inschrij-

ving was geslaagd, bijna 

alle beschikbare plekken 

waren bezet.  

 

 

In de toekomst gaan we de 

aanmeldingen anders rege-

len dan met een in-

schrijfformulier. U kunt u 

zich telefonisch van te vo-

ren aanmelden bij de coör-

dinator of vanaf die dag 

Liesbeth (zei heeft nu de 

telefoon) aanspreken. 

De volgende data zijn: 

2 juli , 16 juli en 30 juli. 
U kunt zich 2 dagen 
van te voren telefo-
nisch opgeven. 

Dus bellen vanaf  30 
juni voor de 2 juli.  

En vol is vol!!!                

tel. 06– 47250016 

 
Bedankje 

Wij willen ook nog even 

de dames die voor ons 

de kleedjes hebben ge-

naaid noemen. 

Wij kopen wel een leuk 

stofje, maar om daar de 

kleedjes van te maken 

hebben de dochter van 

mevr. Klein Menting en 

Hennie (bewoonster) 

voor gezorgd. 

Heel hartelijke bedankt! 

Keuken telefoon 
 
Voor de mensen die 
de maaltijd op de 
kamer gebruiken is 
het altijd een pro-
bleem om ons tij-
dens de maaltijd te 

bereiken. 
Daarom komt er vanaf 1juli 
een speciaal nummer. 
Dit nummer is alleen als er 
problemen zijn met de maal-
tijd op de kamer.                           

Dit nummer is ook dan alleen 
bereikbaar. 
De vrijwilligers van de maaltijd 
zullen hem dan ook opnemen. 
Het nummer is  

06-25412284  (voorlopig) 

Gebruik huiskamer 
 
Als u gebruik wilt ma-
ken van de huiskamer, 
kan dat natuurlijk. 
Bel ons dan even, of 
spreek ons aan, dan 
kunnen we hem dan 
voor u reserveren.               

Wij zorgen dan dat de koffie/
thee voor u klaar staat. 

 
Rolstoel 
 
Weet u dat er voor 
noodgevallen een 
rolstoel ter beschik-
king is. 
Deze staat in de 
ruimte achter de 
trap op de begane 
grond. 


