
Terugblik 

Het was raar als je ging wande-
len zag je krokussen, gele klap-
roos, paddenstoelen en vallend 
blad. De courgette  bloeit nog en 
sommige boeren hebben nog 
steeds de mais op het veld staan. 

Maar nu begint toch langzaam 
meer de herfst, met de tamme 

kastanjes, beukennootjes, eikels en 
vallend blad. 

Bert en Els Polman voor het laatst 
de zangmiddag gehad. Na zoveel 
jaren stoppen met hun zangvereni-
ging. 

Het streek buffet was weer voor-
treffelijk!!!Het was zo lekker dat 
sommige mensen bijna voor 2 da-
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Vooruitblik 
 
Op het moment dat deze 
nieuwsbrief is verspreid, zijn we 
weer in de wintertijd gekomen. 
 
Wij kijken met spanning uit naar 
de nieuwe persconferentie. 
 
Er staan weer leuke activiteiten 
op de kalender. 
Wat kan en mag er door gaan. 
 

Helemaal aan het einde van de 
maand in de laatste week, 
komt eindelijk de nieuwe vloer 
in de zaal.  Door corona zijn de 
leveringen slecht en niet te 
vergeten het schip dat vast 
heeft gezeten in het Suez-  
kanaal. Dat klinkt gek, maar 
het schip dat vast lag had 
14.000 containers aan boord. 
Daar achter lagen als gauw 

meer dan 300 schepen vast. 
Maar nu uiteindelijk krijgen 
we de nieuwe vloer!!!! Dus 
geniet nog even van de oranje 
en beige vlakken. 
 
 
 

www.ontmoetingsruimte- 
grotenhuys.nl 

gen hebben gegeten. Ondanks 
dat was er nog genoeg over. 

 

Nagelholt 



Bericht van de Bewonerscommissie 
 
Aandachtspuntje 
Wij zijn zuinig en blij met onze natuur om “Grotenhuys”. Vogels e.d. 
zijn leuk en gezellig, maar aangezien wij horen van bewoners dat som-
mige van ons last hebben van muizen en zelf ratten! 
Moeten we er op letten om geen etenswaren buiten te zetten. 
Ook afval– en plasticzakken horen binnen te staan in u berging/ of 
meterkast. 
                                                                   Bij voorbaat dank 
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Beste bewoners van “Grotenhuys”. 

De December maand staat bijna voor de deur. 

Dus gaan we binnenkort, samen met vrijwilligers en bewo-

ners commissie, gezellig en feestelijk maken. 

Wij vragen jullie medewerking. 

Verder informatie volgt binnenkort. 

 

Pas goed op jezelf 

Blijf gezond 

“De Bewoners Commissie”. 

De afgelopen periode zijn er  wat wisselingen geweest bij de vrijwilligers. 
 
Er zijn een paar vrijwilligers die door persoonlijke omstandigheden hun taken voor de 
stichting hebben neergelegd. 
Gelukkig zijn er al weer nieuwe enthousiaste mensen op deze plekken gekomen. 
In de volgende nieuwsbrief willen wij ze aan u voor stellen. 
 
 
Een persoon wil ik er alvast uitlichten en dat is Fred Eveleens. Voor de bewoners van 
Grotenhuys, wel bekend. 
 
We hebben hem bereidt gevonden, ons te gaan ondersteunen 
met het agenda beheer van de ruimtes die onder het beheer 
van de stichting vallen. 
Wij zijn blij voor deze ondersteuning. 

Liesbeth, werkt weer. 
De veiligheidsschoenen 
weer aan. 
Dat is weer even spier-
pijn in de scheenbenen. 
 
U zult haar dus in de 
weekeinde en ‘d avonds voorbij zien 
komen. 


