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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  

Welkom in de maand augustus, een echte 
zomermaand. Een maand waarin de meeste 
mensen vakantie hebben. Daardoor zijn 
vaak veel familieleden op vakantie. Geluk-
kig gaan een aantal dingen in onze ontmoe-
tingsruimte wèl door. Zo kunt u nog steeds 
sjoelen, naar de bingo, spelletjes doen, naar 
de hobbyclub en koffietijd. En uiteraard 
koffiedrinken, het eten en de zaterdagbor-
rel. Kom dus gezellig meedoen. Oh oeps ik 
vergeet nog de thema-avond. In juli was dat 
de barbecue, deze maand is het nog een 
verrassing. We hopen dus in augustus op 
mooi weer, maar niet te warm zodat we 
lekker op het terras kunnen zitten. 

          BIJEENKOMST VRIJWILLIGERS 
Het was een zonnige middag 6 juli jl. en een gezellig samenzijn met bijna alle vrijwilligers van ont-
moetingscentrum Grotenhuys. We werden niet alleen door de zon welkom geheten, maar ook door 
Els en Gerda in het zonnetje gezét omdat ze zo blij met ons zijn. Helaas was Fred afwezig omdat 
hij corona had. 
De tompoezen en soesjes smaakten goed en ook de drankjes met heerlijke hapjes namen gretig af-
trek. 
Zo gezellig bij elkaar zittend kwamen er weer nieuwe ideeën. Sonja en Lies vroegen zich af of het 
een leuk idee was om 1 x per maand op zondag met wat vrijwilligers bij toerbeurt te koken. Iets 
eenvoudigs, bv. een keer een stamppot, pannenkoeken, maaltijdsoep enz.  
Nu is de vraag aan jullie bewoners of hier ook interesse voor is? 
Deel je ideeën met ons en met Gerda, Els en Fred en geef aan wat U van dit idee vindt!  
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WIJZIGING PRIJZEN DRANKJES 
ONTMOETINGSRUIMTE 

Om het U en ons wat makkelijker te maken, 
hebben we besloten om de drankjes per 1 
augustus allemaal dezelfde prijs te laten 
zijn. Dit houdt in dat alle fris en alcoholi-
sche dranken voortaan € 1,50 kosten. Nog 
makkelijker is het natuurlijk om munten te 
kopen. Voor 8 muntjes betaalt U slechts € 
10,=. Zo bent U nóg goedkoper uit. De 
prijs voor koffie en thee blijft ongewijzigd 
€ 1,= of 10 bonnetjes voor € 9,=. 


