
Terugblik 

We hadden met z’n allen ge-
hoopt , dat we met de vaccina-
ties weer een wat normale de-
cembermaand zouden hebben. 
Helaas was het toch niet terug 
naar normaal. 

Dus geen kerstbroodmaaltijd, 
maar we hadden de brooddoos 
bedacht.      

Volgende keer doen we 
weer wat anders. Hope-
lijk dan weer gezellig ge-
zamenlijk in de zaal. 

De balans telling is weer 
gedaan. Met z’n 4e wa-
ren we er zo doorheen. 

Er is iemand die een lap-
top in ons kantoor heeft 
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Afscheid Annemarie en Nanda.  
Vandaag 28 december was het de allerlaatste keer dat Annemarie koffie schonk bij Gro-
tenhuys. Na 36 jaar is ze er nu mee gestopt. Ook Nanda is in het afgelopen jaar gestopt 
omdat ze als mantelzorger geen tijd overhield. Zij had het zelfs al ruim 40 jaar gedaan.  
Dat was nog in de tijd van IJsselzicht, dus zij hebben samen vele mensen voorzien van 
een natje en droogje (ze namen ook wel eens iets lekkers mee) Daarom hebben we feestelijk afscheid van 
hen genomen. Niet omdat we blij zijn dat ze stoppen, maar omdat we blij met hen waren en dankbaar dat 
ze het zo lang voor ons hebben gedaan. Omdat Marion gestopt is met de maaltijden werd zij ook bedankt 
met iets lekkers.  
Graag hadden we dit afscheid groots willen houden, maar met de corona regels was dat niet mogelijk. Nu 
was het klein maar wel gezellig 
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gevonden, de oplaadka-
bel hebben wij nog wel. 

Het is jammer dat de 
vinder hem niet bij ons 
heeft gebracht. De vin-
der heeft er weinig aan. 

Vooruit blik 
 

Een “vuurwerk vrij” oud en nieuw 
achter de rug, echt waar het was 
verboden. 
De kortste dag hebben we achter 
ons liggen net zoals de warme da-
gen rond de jaarwisseling (nieuwe 
records).  Natuurlijk kan er nog van 
alles winters komen, maar toch 
heel voorzichtig uitkijken naar het 
voorjaar. 

Op 10  januari  staat ons nieu-
we kabinet op het bordes, met 
20 ministers. 
 
Wij kijken met spanning uit 
naar de nieuwe persconferen-
tie en hopen dat er dan weer 
heel voorzichtig gestart kan 
worden met wat activiteiten. 

 
Liesbeth heeft formeel de 
stichting verlaten en zal de 
coördinatoren en het bestuur 
als daar behoefte aan is, met 
advies bij staan.   
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CORONAPAS EN BOOSTERPRIK 
 

Als u de QR-code alleen in Nederland gebruikt hoeft u na een boosterprik niet per se een nieuw bewijs aan te ma-
ken; voor gebruik binnen de eigen landsgrenzen is een bewijs op basis van 2 prikken – nu nog – afdoende. Als u 
ermee naar het buitenland wilt reizen, is het verstandig dit wel te doen. 

MAAR de boosterprik staat er niet vanzelf op. 

 

Heeft u de boosterprik gehad en u wilt hulp bij een de nieuwe papieren OR-code (dus met de boosterprik erop) via 
de telefoon. 
Dus kan nieuwjaarmiddag van 13.00 tot 14.00 uur in de zaal.  Meenemen dan burger service nummer (deze staat 
op u ID-kaart) en postcode. 

Beste bewoners van Grotenhuys. 
 

Wij als bewoners-com van Grotenhuys wensen u veel gezondheid en geluk in het nieuwe jaar 2022. 
Het was weer leuk versierd en het zag er weer gezellig uit. 
Dank aan allen die geholpen hebben bij het opzetten van de kerstbomen en de overige kerstversieringen. 
Onder tussen hebben we al wel 10 kerstbomen die opgetuigd moeten worden en niet te vergeten onze 
mooie kerstboom buiten. 
wij willen nog wel speciale aandacht voor onze sponsors ......... 
Makelaar Hoogenkamp. 
ROOTS (KAPPER) 
HOOGEVEEN(BLOEMEN) 
SPECIALE DANK AAN JOHN EN HENNY LENS VOOR HET VERVELENDE WERK VAN DE LAMP.JES IN DE 
KERSTBOMEN.. 
VOOR VOLGEND JAAR ZOU MISSCHIEN ENIGE HULP WENSELIJK ZIJN!!!!!!!!! 
HOPELIJK GAAT ALLES WEER NORMAAL WORDEN EN LATEN WE CORONA ACHTER ONS IN 2022. 
WIJ WENSEN U VEEL GEZONDHEID IN HET NIEUWE JAAR,PAS GOED OP U ZELF EN OP U OMGEVING. 
 

GROETEN,NAMENS DE BEWONERS-COM KOEN....MARION.....ADRI....HANS. 
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Beste allemaal, 
 

Natuurlijk moeten er nog wat zaken worden afgehandeld, zoals  K.v.K. waar ik als bestuurslid 
sta ingeschreven. Het alarm die mij als eerste bellen.  
Fred gaat de wekelijkse bonnetje verzamelen en bij de penningmeester afgeven, ik zal hem 
daar nog een keer bij helpen. Iemand moet nog het bestellen bij de Makro oppakken. En zo 
zullen er nog wel wat dingetjes zijn. 
De nieuwsbrief enz. blijf ik nog wel in elkaar zetten, maar ga de teksten niet meer zelf schrij-
ven. 
 

Ik kijk terug op een drukke, maar leuke tijd en hoop dat er voor iedereen nu eindelijk een 
mooie tijd aanbreekt. 
Hoop dat ik snel een leuke baan of toch weer een eigen bedrijfje vind, om er weer lekker tegen 
aan te gaan.           Liesbeth Snippe 
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