
Terugblik 

Na bijna 20 dagen hittegolf is 

er nu eindelijk verkoeling. 

Doesburg heeft weinig last ge-

had van de onweer– en hoos-

buien. Storm Francis de na zo-

mer storm die dinsdag avond 

van dinsdag de 25e het land 

teisterde heeft in Doesburg 

weinig schade aangericht. 

Er is weer een gezellige,  the-

ma avond geweest. De BBQ 

was weer uitstekend verzorgd 

en erg lekker. 

Het volgende thema buffet is 

op vrijdag 25 september. 

En laten we hopen dat sep-

tember ons een fijne, lekkere 

nazomer brengt 

September is de herfst of fruit maand. 

Vooruitblik 
 
In de maand September 
starten er weer voorzich-
tig nodige dingen.  

Te denken aan de oude-
renbonden, schaakvere-
niging, de zang enz.                             
Kijk daarom even goed op 
de agenda 

 

 

Nieuwsbrief  September 

 
Nieuwe penning-
meester. 

Wij zijn blij!!!! 

De Stichting heeft 
een nieuwe pen-
ningmeester. 

In de persoon van 
Chris Mulder.  U 
misschien wel be-
kend, hij woont in 
Grotenhuys. 

Heeft ervaring als 
penningmeester. 
Liesbeth zal lang-
zaam de taken aan 
hem overdragen. 

 

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  

 

Rectificatie; 

Emailadressen. 

In de vorige nieuwsbrief stonden 

typfouten. 

Coördinatoren:                                  

coordinator@ontmoetingsruimte-

grotenhuys.nl                                               

Algemeen:                                              

secretaris@ontmoetingsruimte-

grotenhuys.nl 



Telefoon: 06-47250016 

E-mail: 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  

Aandacht 
 
Laatste weken zijn er 
wat dingen geweest, 
zoals inbraakpogin-
gen en dergelijke.        
Daarom hebben we 
een nood telefoon-
lijstje gemaakt. 

 

 

 
 
Koffie drinken  
 
Is dus nu in de huis-
kamer. 
 

 

112 bij nood (als elke seconde telt) 

Politie 0900-8844 
Dokterspost (van 17.00 tot 07.00)  0900-1598 
Woonservice IJsselland overdag 0313-490800 
Dringende storingen buiten kantoortijden 053 8528088.  
Thuiszorg avond/nacht 088-4560900 

Koffie drinken.                  
Van 10.00 tot 11.00 uur  op elke 
werkdag. 
 
Vanaf maandag 31 augustus ver-
huist het koffie drinken naar de 
huiskamer op de 1e verdieping. 
 
We doen dit om 2 redenen.     

Door de corona maatregelen, 
zijn er telkens meer groepen 
die gebruik maken van de zaal. 
Hierdoor komt het koffiedrin-
ken wat meer in de verdruk-
king en dat willen we niet. 
 
En de groep koffiedrinkers is 
op dit moment niet zo groot 
en met een paar mensen is 
het in de huiskamer dan ook 
gezelliger. 

Mail van Ellen                  
Dag beste collega's, 
 
Gezien de huidige stijgende 
lijn in corona besmettingen 
en het feit dat een van mijn 
dochters morgen op corona 
wordt getest wil en kan ik 
de komende tijd niet wer-
ken. Ik vind dat niet verant-
woord zeker omdat allebei 
mijn dames weer naar 
school gaan binnenkort en 
een met ov moet reizen. 
Dat geeft voor mij teveel 
onrust en mogelijk be-
smettingsgevaar. 

Daarnaast mijn onvrede met 
een flink aantal interne zaken 
maken dat ik ervoor kies om 
niet meer terug te keren naar 
Grotenhuys.  
Ik geloof in dit project, maar ik 
ben hier niet op mijn plaats. 
Het ga jullie goed. Blijf gezond 
en hopelijk tot ziens. 
 
Hartelijke groet Ellen 
         
 
 
 

Wij vinden het hartstikke 
jammer , maar kunnen 
iemand niet dwingen. 
 
Wij hebben Ellen als een 
zeer betrokken vrijwilli-
ger ervaren. 
En als kleine attentie 
voor haar gepassioneer-
de inzet , hebben haar 
een mooie bos bloemen 
gebracht. 

 
 
Geheugen uurtje 
 
Door het teruglo-
pen van de deelne-
mers, is helaas het 
geheugen uurtje 
gestopt. 
 
Heel jammer!!!!!! 
 
We willen Anne-
Marie en Fokje, die 
dit al die jaren be-
langeloos hebben 
gedaan, ontzettend 
bedanken, voor al 
hun inzet en tijd die 
ze er telkens weer 
hebben ingestoken. 


