
Terugblik 

November is weer door corona 

rommelig geweest. 

Activiteiten die wel of dan 

weer niet door mochten gaan. 

Op 17 november besloten we 

alle zittende activiteiten, voor-

zichtig te starten, met max. 16 

personen en extra instucties 

tav. ventilatie.  

De 1,5 mtr  afstand houden-

het handen wassen of desin-

fecteren zijn en blijven ZEER 

belangrijk. Het dragen van 

een mondkapje tijdens bewe-

gen is in onze ruimte ver-

plicht.  

December feestmaand 

regels komt, zodat we de 
plannen zoals in de activitei-
ten kalender staan, kunnen 
laten doorgaan. 

Nieuwsbrief  December 

 

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 
 
Voor december hebben we 
weer een aantal dingen be-
dacht. 

Maar alles staat of valt met de 
corona regels. 

8 December is er weer een 
persconferentie. Wij hopen dat 
er geen aanscherping van de 

Maaltijd telefoon. 

Het gebeurd nog 

wel eens dat ie-

mand de coordina-

tor belt als er vra-

gen zijn over de 

maaltijd van die 

dag. 

Bel dan de maaltijd 

telefoon, die is 

daar speciaal voor. 

Deze is in de keu-

ken en dan kunnen 

de vrijwilligers, u 

misschien helpen. 

Tel 06-25412284 

De puzzels op de ach-
terkant van de activi-
teiten kalender, wa-
ren door een aantal 
personen goed inge-
vuld. 
Dini Troost heeft tij-
dens de bingo avond 
uit de goede inzendin-
gen de winnaar ge-
trokken. 
Angela de Wolf was 
de gelukkige. 

Bij klachten BLIJF 

thuis!!!!! 

De vette hap en het 

buffet zijn weer in de 

zaal geweest. Er waren 

niet heel veel mensen, 

maar wel gezelliig en 

lekker!! 



Telefoon: 06-47250016 

E-mail: 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  

Op verzoek opnieuw in de nieuwsbrief 

Op verzoek van de  
bewonerscommis-
sie. 
 
Hou u aan de coro-
naregels!!!! 
 

blijf bij klachten 
thuis en laat 
u testen; 
houd 1,5 meter 
afstand van an-
deren; 
was vaak uw han-
den en hoest en 
nies in uw elle-
boog; 
Draag een mond-
kapje in de gan-
gen!!!!!!!!!!!! 

Sinterklaas is ook weer in het 
land,  
de goed heilig man is dat jaar op 
een rare manier gestrand.  
Normaal aankomen met zijn 
stoomboot kon door corona niet,  
dit deed de oude man veel ver-
driet. 
Nu moet hij het doen met online 
gesprekjes  
en kijkt dan naar de verwach-
tingsvolle kinder-bekjes.  
 

Roetpiet, veegpiet rijm-piet en cadeautjes
-piet alle druk in de weer, 
maar het belangrijkste is toch de sfeer. 
 
Warme chocolade melk en banket, 
wat liedjes en compleet is de pret. 
 

Verzoek. 
 
De maaltijd lijsten bijtijds in 
te leveren. 
De lijsten worden 2 weken 
voor de tijd geleverd.          
Er zijn wat mensen die hem 
toch altijd op de laatste dag 

inleveren, dit verhoogt de kans op 
fouten. 
Daarom de vraag om hem in de 
zelfde week in te leveren als dat u 
hem ontvangt. 

112 bij nood (als elke seconde telt) 
Politie 0900-8844 
Dokterspost (van 17.00 tot 07.00)  0900-1598 
Woonservice IJsselland overdag 0313-490800 
Dringende storingen buiten kantoortijden 053 8528088.  
Thuiszorg avond/nacht 088-4560900 

Ook het kerstfeest vieren zal voor 
bijna iedereen anders zijn dan 
andere jaren. 
Laten we hopen dat de regels niet 
aangescherpt hoeven te worden. 
 
De activiteiten kalender is natuur-
lijk onder dat voorbehoudt. 
Hou onze berichten op de publica-
tie borden in de gaten. 


