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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  

Juni regen is Gods zegen.  

Komt zonneschijn daarbij, dan maakt hij 
boer en stadslui blij.  

De eerste juni kil en wak, brengt veel 
koren in de zak. 

Juni met veel donder, brengt de oogst 
ten onder. 

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  

Waait in juni de noordenwind over het 
land, dan krijgt de boer veel koren in 
z'n hand. 

Is de juni-avond mistig, dan het weer 
met gaven kwistig. 

Juni vochtig en warm, dan maakt ze de 
boeren niet arm. 

Scootmobieltocht 25 mei 2022 (van de SGDR) 
De tocht vertrok met goed weer vanaf Grotenhuys met 27 scootmo-
bielen en de nodige begeleiding van EHBO, verkeersbegeleiders Ker-
sten Rtd. en overige vrijwilligers. 
Ook de nodige viervoeters reden mee.  Onderweg kregen we een buit-

je maar in Bronkhorst was het droog.  We genoten van natuur en het 

gezelschap en werden  bij terugkomst gastvrij ontvangen met een ver-

frissend drankje. 

Dauwtrappen. 
Hoewel de dauw allang van het gras ver-
dwenen was zijn we op hemelvaartsdag een 
wandeling wezen maken door het 
Ireneplantsoen. Uiteindelijk kwamen we . 
langs een terras  
en zijn daar maar  
even neergestreken. 
Het was reuze  
gezellig. 

Zomerbuffet.  
We hebben vrijdag  de 27e 
weer lekker gesmuld van 
een heerlijk buffet van Co-
en Evers. Hele lekkere sala-
des en schnitzels. Romige 
balletjes en een heerlijk 
bavaroise-tableau met flink 
veel slagroom… prachtig 
gegarneerd enzo.. 
We verheugen ons alweer 
op het volgende buffet. 
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UITNODIGING  
VRIJDAG 10 JUNI OM 15.00 UUR BENT U 

VAN HARTE UITGENODIGD OM BIJ GOED WEER 
ONS VERNIEUWDE TERRAS MET ONS TE OPENEN 
MET EEN GEZELLIGE       

ZOMERMIDDAGBORREL. 

DE HOVENIERS HEBBEN ERG HUN BEST GEDAAN EN 
HET ZIET ER PRACHTIGI UIT! 
VERDER PROBEREN WIJ DEZE ZOMER BIJ GOED 
WEER ELKE VRIJDAGMIDDAG VANAF 15.00 UUR 
GEBRUIK TE 
MAKEN VAN 
ONS MOOIE 
TERRAS! 
EN DIT NA-
TUURLIJK GE-
ZELLIG MET U 
ALLEN… 
 

Dit maal een  

Vaderdag 
puzzel. 
Doe mee en lever 
hem in vóór 25 juni. 
in de menu brieven-
bus in de hal. 
Voor wederom een 
heerlijke bak……. 

zomerko-

ninkjes! 


