
nen overleggen als het 

RIVM om een contact 

onderzoek vraagt.                  

Dus kunnen we eigenlijk 

niet anders, HELAAS!!!! 

Terugblik 

In de afgelopen maand is 

er weer het nodige ge-

beurd. 

Weer gezamenlijk eten, 

koffiedrinken in de zaal. 

We kunnen weer bingo 

spelen, de zang is weer 

begonnen, het eerste 

thema buffet is gewees-

ten en  nieuw: we zijn 

begonnen met sjoelen. 

Het is voor iedereen wel 

wennen, dat je van te 

voren moet opgeven. 

Ook voor ons is dat moei-

lijk. Maar door de corona 

regels zijn we aan een 

maximum aantal mensen 

per activiteit gebonden, 

daarnaast moeten we 

aanwezigheidslijsten kun-

Augustus is de Oogstmaand. 

Vooruitblik 
 
In de maand augustus 
staan er weer verschillen-
de leuke dingen op het 
programma. 

Zoals de “vette hap”,    
een thema buffet en een 
tuinconcert. 

Voor die laatste twee vra-
gen we wel u medewer-
king.                                          
Wij zorgen voor alle er om-
heen, zorgt u voor droog 
lekker weer????? 

 

 

 

De nieuwe 

stoelen zijn 

er!!!! 

Zie de ach-

terzijde 

Nieuwsbrief  Augustus 

 
In augustus staat 
er weer een tuin-
concert gepland. 

Dit is met een op-
treden van                    
zanger Rico Hol-
land. 

Hierover krijgt u 
nog meer informa-
tie. Deze volgt op 
het moment dat 
we de vergunning 
van de gemeente 
hebben. 

Website 
 
Onze nieuwe website 
is in de lucht. 
 
Hier staan al onze 
gegevens op. 
 

 
Daardoor hebben we nu ook een 
ander email adres; 
coordintor@ontmoeitngsruimte-
grotenhuys.nl 
Voor algemene zaken is het 
email adres; 
secrataris@ontmoetingsruimte-
grotenhuys.nl 

Maar ook veel foto’s, 
van verschillende activitei-
ten die er zijn geweest. 
 
Het adres is: 
 
www.ontmoetingsruimte-
grotenhuys.nl 

 

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  

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

 



Telefoon: 06-47250016 

E-mail: coordinator@ontmoetingsruimte-

grotenhuys.nl 

s 
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Nieuw meubilair in ont-
moetingsruimte Groten-
huys 
 
Het aanzien van Ontmoe-
tingsruimte Grotenhuys 
kon wel een opfrisser ge-
bruiken om het allemaal 
net iets gezelliger te heb-
ben. Maar als net opstar-
tende stichting zijn er na-
tuurlijk heel veel zaken die 
dringend nodig zijn. 

 
 
Gelukkig kwam de oplos-
sing in vorm van een aantal 
subsidies van onder andere 
de Gestichten van Welda-
digheid Doesburg en 
Woonservice IJsselland. En 
een anonieme stichting-
Hierdoor kon de huiskamer 
op de eerste verdieping, 
die gebruikt wordt voor 
feestjes van bewoners en  

 
 
als vergaderruimte, hele-
maal opgeknapt worden. 
De ruimte werd voorzien 
van rolgordijnen,  en nieu-
we stoelen. Beneden is de 
grote ontmoetingsruimte 
voorzien van nieuwe fleuri-
ge tafelkleden en ook die 
mooie nieuwe stoelen in 
zwart en beige. 
 

 
Drankjes 

 

Wij schenken  alleen 

alcohol in besloten 

groepen. 

 

 

 

Bedankt. 
 
Ook de bedrijven zoals 
De firma Naaldenberg 
   Hubo 
   Goos Horeca Duiven 
Voor de mooie kortingen en 
fijne samenwerking. 

TV Doesburg heeft een opname gemaakt, deze is te bekij-
ken op: 
       https://www.youtube.com/user/DoesburgTV  

Het eerste thema buffet, met de 
nieuwe stoelen. Het was erg 
goed en gezellig!!!! 

 

Maaltijden 
 
We kregen te horen 
dat iemand zich zor-
gen maakte over de 
maaltijd voorziening 
 
De maaltijd voorzie-
ning is de hoofdzaak 
van de stichting. 
Deze gaat altijd 
door. 
B.v toen de zaal 
dicht moest vanwe-
ge corona. 
Kreeg iedereen die 
dat wou de maaltijd 
op de kamer. 
Wij staan dus garant 
dat dit altijd door 
gaat!!!! 

https://www.youtube.com/user/DoesburgTV

