
Terugblik 

Winter doet heel langzaam zijn 
intrede. De eerste keren ruiten 
krabben zijn al geweest. 

De mist flarden “wilde wieven”, 
zijn in de ochtend altijd weer een 
fascinerend gezicht. 

De nodige activiteiten zijn de afge-
lopen maand weer gepasseerd. 

Het Chinese thema buffet, waar we 
ons buikje weer vol hebben kunnen 
eten. 

Sinterpannekoek, waarbij een bakje 
met 3 soorten halve pannenkoeken 
werden geserveerd. 

                                                                               
Zondag 28-11 was het 1e advent en 
hebben we weer van de  klanken 
van de midwinterhoorn  kunnen 
genieten. 
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Vooruitblik 
 
Tja hoe en waar zal ik beginnen 
 
We hadden voor de komende 
weken  de nodige zaken op de 
agenda staan. 
Zoals een optreden van amuse-
mentsorkest Con Brio. 
Weer een lekker thema buffet. 
Enz.. 
 
 

Maar we hebben als coördina-
toren met elkaar besloten de 
activiteiten buiten koffiedrin-
ken en de maaltijden  stil te-
leggen. 
 
Kortom we drinken nog wel 
koffie met elkaar en de maal-
tijden gaat ook gewoon door. 
 
Alle andere activiteiten liggen  

tot 14 december ( de volgende 
persconferentie) stil. 
 

Op 15 december komt er een 
speciale Nieuwsbrief uit. 

Hopelijk dan ook met activitei-
ten 

www.ontmoetingsruimte- 
grotenhuys.nl 

En  eindelijk de zaal is leeg en 
de nieuwe vloer wordt gelegd. 

 

 

Beste bewoners van “Grotenhuys”. 

De bewoners commissie heeft van de 

“Zonnebloem”een rolstoel gekregen. 

Deze staat achter de trap  en is voor algemeen ge-

bruik. 

(daar staan er nu 2 ook eentje van de stichting ) 

Pas goed op jezelf 

Blijf gezond 

“De Bewoners Commissie”. 
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Sinterklaas  staat voor de deur,. 
maar misschien wordt ik wel een oude zeur 
Hoopte zo op een ouderwetse avond met de chocomelk enzovoort, 
maar de nieuwe corona maatregelen gooien dat weer overboord. 
Ik hebt van  al die regels zo genoeg, 
tja dan maar je bezatten in de kroeg. 
Oh nee, die is ook om 5 uur dicht,  
Dan toch maar houden aan de maatschappelijke plicht. 
1,5 mtr. afstand, handen wassen en desinfecteren, 
testen bij klachten en veel ventileren, . 
Bezoek is weer beperkt en mondkapjes mogen weer op. 
Dit doen we voor elkaar dat is toch helemaal top. 
Ach die ouderwetse avond komt wel weer, 
Ook wel zonder de verjaardag van die oude heer. 
   
                  Liesbeth 
 
 


