
Terugblik 

Januari is alweer voorbij, de kop is 

alweer van het nieuwe jaar.    

Deze maand hebben wij besloten 

de ontmoetingsruimte ook dicht te 

doen. 

Veel dingen zijn in lock down er 

mag nog maar 1 persoon per dag 

bij je op bezoek komen.  

Dan wel gezellig met 4 tot 8 per-

sonen koffie drinken en/of gezellig 

samen eten. Dit past niet bij de 

huidige regels.                               

En dan de  verhoogde risico’s. 

Wij hebben dit besluit moeilijk en 

vervelend gevonden, omdat we 

heel goed begrijpen dat het voor 

verschillende mensen echt heel 

naar en ingrijpend is. 

Februari  sprokkelmaand. 

Ook de kortste maand van het jaar, maar ook Valentijnsdag, Carnaval 

vaccinatie kun je het virus nog wel 
over dragen op anderen. 

Dus blijf met elkaar alert, houdt je 
aan de 1,5 meter afstand, was je 
handen kapot (Liesbeth heeft daar 
ervaring mee gehad tijdens haar 
werk), nies in je elleboog en 1 pers 
per dag op bezoek. 

We geven deze maand   geen activi-
teiten kalender uit. 

Nieuwsbrief  Februari 2021 

 

 

Vooruitblik. 

Aankomende week komt het schoonmaak 
bedrijf weer voor de half jaarlijkse poets-
beurt.  De vloer wordt dan weer “geblokt”, 
een soort op poetsen, de ramen aan de 
binnen zijde gewassen en de keukenvloer 
wordt weer lekker geschrobd. 

Maar nog fijner.                                               
Er is begonnen met het vaccineren.                                     
Mevr Jansen is onze oudste bewoonster en 
woont het langst (ongeveer 11 jaar) op 
Grotenhuys. Zij heeft op 26 januari als 1e 
de vaccinatie prik ontvangen. Ze is hiervoor 
naar Papendal geweest. 

Zei heeft eigenlijk geen bijwerkingen ge-
had. 

Van 4 andere hebben inmiddels ook ge-
hoord dat ze de 1e week van januari gevac-
cineerd worden. 

Hierdoor wordt de kans op een corona be-
smetting telkens kleiner.  Maar ondank de 

ACTIVITEITEN KALENDER 

4e PLASTIC (Niet voor 
woensdag avond buiten 
zetten) 

9e   Persconferentie (is er 
meer     mogelijk, we ho-
pen het). 

14e Valentijnsdag 

14e VETTE HAP 
(informatie volgt) 

14 Carnaval 

25e PLASTIC (Niet voor 
woensdag avond buiten 
zetten) 

 

 

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  

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  
 



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  

 

Schrijf de oplossing op een briefje met u 
naam en huisnummer. 
Doe deze voor 8 februari in de maaltijd 
brievenbus in de hal. 
Voor iedereen met de goede oplossing 
hebben we een kleine attentie 

 

Hoe meer wij afstand houden 
Hoe dichter wij tot elkaar komen 
Hoe langer wij volhouden 
Hoe korter deze tijd duurt 
Hoe harder wij zijn voor onszelf 
Hoe zachter wij zijn voor een ander 
Het is een tijd van tegenstrijdigheden 
En een tijd van het strijden tegen het heden 
Doe dit 
Met elkaar 
Voor elkaar! 

In de hal onder het 
koffieapparaat heb-

ben we een in een la-
de, blikjes en snoep 

gezet. 
Alles in deze la is 

€0,50. 
 


