Nieuwsbrief van 2 november 2022
Beste bezoekers en vrijwilligers van de Huiskamer,
De klok is inmiddels terug gezet en na een mooie maand oktober lijken we nu toch echt in de herfst
aan te komen.
Mooie maanden om elkaar op te zoeken in de Huiskamer voor een
bakje koffie, hapje eten, een spelletje of andere activiteit. Zoals in de
vorige nieuwsbrief al aangegeven; neem gerust iemand uit je
omgeving mee om deze sfeer ook te proeven!

Helaas waren we vorige week genoodzaakt om een extra Corona update eruit te sturen, want er waren
ineens een paar coronabesmettingen binnen de Huiskamer. Gelukkig is niemand er heel ziek van
geweest en ook iedereen is weer op de been. Toch nog even voorzichtig blijven met elkaar en mocht u
klachten hebben, sla de Huiskamer dan een keertje over of doe een thuistest om er zeker van te zijn dat
het geen Corona is.
Als bestuur zijn we druk bezig om een mooi jubileum jaar in elkaar te zetten voor 2023. Binnenkort
gaan we samen met Wil, Ellie en Diny van de activiteitencommissie en Sandra namens de kooksters bij
elkaar zitten om een mooi programma te maken, met vele extra activiteiten door het hele jaar heen.
Maar ook nu zitten de dames niet stil en verwelkomen we “BAROSA”
volgende week donderdag 10 november vanaf 10 uur in onze Huiskamer.
Sanne en Bart laten door zang met gitaar oude tijden muzikaal herleven en meezingen is uiteraard
geen probleem. Na dit optreden is het heerlijk pannenkoek eten om deze ochtend met elkaar af te
sluiten.
Wel graag even opgeven voor 8 november in de Huiskamer of per telefoon (0172-792700).
Kosten van dit alles: € 10,- per persoon.
Verder nog even het volgende:
- Zet ook alvast in de agenda; “15 december kerststukjes maken”. Altijd leuk om zelf iets in
elkaar te zetten voor thuis op tafel.
- Inmiddels is de tweedehands TV getest (door Jan Lok beschikbaar gesteld). Binnenkort wordt
deze opgehangen en namens iedereen hartelijk dank Jan, voor dit mooie gebaar.
- De Huiskamer heeft mee gedaan met de JUMBO sponsoractie en dat heeft tot nu toe ongeveer
€ 76,- opgebracht. Iedereen die met ons mee heeft gedaan heel erg bedankt.
Ik zeg het toch nog maar een keer: de winterperiode breekt aan dus misschien eens leuk om een keer
op maandagmiddag te gaan handwerken, op woensdagmiddag een potje te gaan kaarten of je aan te
melden voor het sjoelen of de bingo. De gastvrouwen zitten voor u klaar met koffie en thee.
Voor allen de komende maand veel plezier in de Huiskamer en voor we het weten staat Sinterklaas
voor de deur en de kerstboom in huis. En mocht de wind razen door de bomen, kunnen jullie altijd
even in de warme Huiskamer langskomen.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Mia, Sandra, Joost en John.

