
En toen was het al weer februa-

ri….2022 is al weer een maand 

op weg en er is alweer van alles 

gebeurd. Er is alweer een pers-

conferentie geweest en gelukkig 

kunnen we weer naar de kapper 

en sportschool. En naar het 

zwembad.  De horeca, theaters, 

bioscopen mogen weer open tot 

22.00u, wel met regels zoals 

het corona toegangsbewijs. 

Het weer was de afgelopen 

dagen was somber en grijs. 

Echt winteren wil het nog 

niet, maar wie weet wat fe-

bruari ons nog brengt. Vorig 

jaar kregen we een enorm 

pak sneeuw. Wat brengt fe-

Januari: Het begin van alweer een nieuw jaar. 
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bruari ons? Nou in elk geval 

beginnen de Olympische spe-

len op 4 februari.  Deze duren 

tot 20 februari en worden 

gehouden in Beijing in China. 

Het weekend daarop is het  

carnaval.  Kortom genoeg te 

beleven.  

 

 

Activiteiten 
Dankzij de versoepelingen die het 
kabinet heeft ingevoerd is het 
weer mogelijk een aantal activitei-
ten op te starten. Zo begint op de 
maandag het schaken weer. Op 31 
januari is het sjoelen weer begon-
nen en diverse clubs staan te trap-
pelen om ook weer te beginnen.  
Omdat het voor sommigen best 

wel spannend is om weer te begin-

nen, kan het zijn dat het ene wel 

start en de andere activiteit nog 

niet. We vragen uw begrip hier-

voor.  

 
 
 

 Plastic  
17 

februari 

O N T M O E T N G S R U I M T E  G R O T E N H U Y S  

Vette hap 13  

februari 2022 

Op 20 januari was er een medewer-

ker  van Woonservice IJsselland en 

een medewerker van Caleidos om 

vragen beantwoorden omtrent het 

wonen in Grotenhuys.  Hier was he-

laas wat weinig animo voor. Daarom 

komen ze terug op 24 maart. En u 

kunt ze echt alles vragen wat betreft 

het wonen en leven in Grotenhuys 

dus niet alleen over toeslagen ed. 

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  
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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  

Maandag 10 januari was mijn laatste 
bestuursvergadering. 
Hierbij hebben we even de dingen be-
sproken die er nog geregeld moeten 
worden. Ook heb ik toen mijn sleutels 
ingeleverd. 
Namens het bestuur heb ik dit pakketjes 
ontvangen. 
(uh de pindarotsjes hebben tot het 
weekeind in de kast gelegen, daarna 
waren ze op). 
Leuk pakket, waar ik stukje bij beetje 
van geniet. 
 

Hartelijk dank!! 
 

Liesbeth 

BESTE BEWONERS VAN GROTENHUYS. 
WELKOM IN HET NIEUWE JAAR 2022. 
Hopelijk laten we corona snel achter ons en gaat alles weer worden zoals het was. 
Hier een kort berichtje van de bewoners commissie 
Er heeft een wijziging plaats gevonden in de commissie. 
Marion Kousebroek heeft de commissie verlaten. Deze plek wordt ingenomen door Sonja Zweers (bewoonster 76) 
We hebben Marion bedankt voor haar inzet met een attentie. 
Hopelijk gaan we weer nieuwe dingen beleven in 2022. 
Op de begroting van de woningbouw staat een nieuwe fietsenstalling in het voorjaar. Ook de fontein (hofvijver) 
wordt schoongemaakt en voorzien van nieuwe planten door de Enk 
We wachten af........ 
Ook blijven we denken aan de huisregels in het nieuwe jaar en laten we zorgen voor elkaar en blijf gezond. 
GROETEN  van de bewoners commissie KOEN....SONJA....ADRI.....HANS. 


