
Terugblik 

In September zijn er weer vele 

mooie dagen geweest. Tem-

peratuur records weer gebro-

ken en in de laatste dagen van 

de maand zijn we ineens in de 

herfst beland. De mais is ge-

oogst en de druiven worden nu 

geplukt (daarom is oktober 

wijnmaand).   

Het thema buffet was Duits 

buffet. We hebben veel positi-

ve reactie gehoord, dat het erg 

lekker was. Het thema buffet 

voor oktober staat gepland op  

23 oktober. 

Er zijn mooie resultaten naar 

aanleiding van het stukje in de 

Regio Bode lees hierover ver-

der op meer. 

Oktober wijnmaand maand. 

 

 

 

Ook is er de week van de 
eenzaamheid, daar staan we 
op dierendag, 4 oktober 
even bij stil. We hebben 
koffie inloop in de zaal van 
9.30 tot 11.30. Wij vragen 

Nieuwsbrief  Oktober 

 

Heeft u vragen of kunnen we u ergens mee helpen, laat het ons weten. Spreek ons aan of         
tel 06 47250016 of coordinator@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl  

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  

 

Vooruitblik 
 
In de maand Oktober is er weer 
de  gespreksgroep van Chris 
Kors. 

De  hobbyclub start ook weer. 

8 oktober heeft de zangvereni-
ging een speciale middag deze 
is van 14.30 tot 16.30.  

Rolstoel en rollator 

uitleen. 

Na aanleiding van een 

toevallige vraag, heeft 

de Stichting bij de 

elektrische schuifdeu-

ren nu een rolstoel en 

een rollator (staat er 

nog niet maar volgt 

snel) ter beschikking 

staan. 

Mensen die een dag 

één van beide willen 

gebruiken kunnen de 

coördinator tel. bellen 

ze krijgen dat de code 

van het slot. 

  Dhr. Brugman heeft 

zich bereidt verklaard 

om ze af en toe even 

de controleren. 

wel aan een ieder als de 
zaal vol raakt en u bent al  
even aanwezig en er zijn 
nog mensen die willen 
aanschuiven, maak dan 
plaats voor een ander die 
even gezellig bij wil zijn.                                                                
Er is plaats voor 20 perso-
nen!!!!!!!!!! 

Corona 
 
Iets waar we ons alle-
maal zorgen om maken 
en eigenlijk de buik van 
vol hebben. 
 
BAH ik baal ervan. 
 
Het afstand houden nie-
mand een hand, knuffel 

laat staan een kus kun-
nen geven. 
 
Maar toch het moet niet 
voor mezelf, maar wel 
omdat ik niet de verant-
woordelijkheid wil, om 
misschien het over te 
dragen aan mijn mede-
mens. 

Was getekend 

blijf bij klachten thuis en 
laat u testen; 

houd 1,5 meter afstand 
van anderen; 

was vaak uw handen en 
hoest en nies in uw elle-

boog;  
werk zoveel mogelijk 

thuis; 
vermijd drukte: 



Telefoon: 06-47250016 

E-mail: coordinator@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl 
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Nieuwe vrijwilligers  
 

Wij zijn blij!!!!!!  
Mede door het stukje in de 
Regio-Bode hebben we er 
hulp bij voor de maaltijden.  
Nu al 3 nieuwe vrijwilligers.  
We hebben ook nog met 4 
mensen een afspraak staan 
om kennis te maken.  

 
De nieuwe mensen zijn  
Coby Spie heeft vroeger 
vrijwilligers werk in Eliza-
beth gedaan. 
Tini Gerardus voor vele bij 
u bekend. 
Corrie Winter ook betrok-
ken bij de volkstuinen.  
 

Bericht van Liesbeth 
 
Midden oktober ga ik fullti-
me werken bij de ICN 
(Makro kerstpakketten). 

 

Ik blijf zeker het nodige 
voor de Stichting doen, 
maar jullie zullen mij alleen 

maar in de weekeinde en de avon-
den voorbij zien komen. 

‘s Avond  moet je dan voor me op-
passen want dan heb ik waarschijn-
lijk mijn veiligheidsschoenen nog 
aan en die hebben een stalen neus 
hoor. 
 
 

Het bestuur heeft onlangs 
overleg gehad met de ge-
meente. 
Daaropvolgend ook met 
een medewerkster van 
Caleidoz en twee mensen 
van de WMO.  
 
Dat overleg had de bedoe-
ling om te kijken of ze ons 
kunnen ondersteunen bij 
de hulpvragen die we te-
gen komen.   
 

We merken dat onze hulp 
steeds vaker wordt ge-
vraagd voor zaken waar 
feitelijk professionele hulp 
voor nodig is.  Deze hulp 
kunnen en mogen wij ei-
genlijk niet geven. 
 
Soms reageren mensen 
daar een beetje boos op, 
alsof wij niet zouden willen 
helpen, maar het hoort 

dan niet bij onze taak. Dat 
vinden wij ook niet leuk en 
we doen echt onze best, 
maar willen nu kijken of 
het mogelijk is om hulp te 
bieden, door de hulpvraag 
te leggen bij hen die daar 
beter in zijn.  We zijn er 
dus mee bezig. 


