
Terugblik 

Oktober is weer een roerige 

maand geweest. 

De stichting heeft op 23 okto-

ber besloten om alle activitei-

ten (behalve de maaltijden en 

het gezamenlijk koffie drinken) 

tijdelijk stil te leggen.            

Ook willen we dat iedereen 

een mondkapje draagt als je 

door de ruimte’s beweegt, als 

je op de stoel zit mag hij af. 

Het thema buffet werd aange-

past met chinees-buffet aan 

huis. We hebben veel positive 

reactie gehoord, dat het erg 

lekker was. Het volgende the-

ma buffet staat gepland op 27 

november. 

 

November slachtmaand maand. 

We gaan nu de persconfe-
rentie, weer met elkaar over-
leggen.                                 
Echt niet leuk, dat realiseren 
we ons maar al te goed.       
Maar als er bij een activiteit 
een corona uitbraak zou zijn, 
wordt er wel met de vinger 
naar ons gewezen. 

Nieuwsbrief  November 

 

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  

 

Vooruitblik 
 
Door de toename van het aan-
tal corona gevallen, is het voor 
ons nu een lastig pakket. 

We weten dat velen hopen dat 
er weer dingen kunnen.        
Maar we hebben besloten dat 
we tot de aankomende pers-
conferentie, geen activiteiten 
opstarten.                                         

 19 november 

Is voor de stichting 

een belangrijke dag. 

 

Wij bestaan dan                 

1 jaar. 

En de veiligheid, dus u ge-
zondheid, is voor ons een 
heel belangrijk goed. 

 

 blijf bij klachten thuis en 
laat u testen; 

houd 1,5 meter afstand 
van anderen; 

was vaak uw handen en 
hoest en nies in uw elle-

boog;  
werk zoveel mogelijk 

thuis; 
vermijd drukte: 



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  

Op verzoek opnieuw in de nieuwsbrief 

Namens Gerda 
Lenderink. 
 
Ik heb eerst lopen 
denken of ik deze 
vrijwilligers taak op 
mij zou nemen. 
Maar het leek mij 
leuk en een nieuwe 
uitdaging. 
Het ontmoeten 
van nieuwe men-
sen en taken. 
Nu ik de taak op 
me heb genomen, 
groei ik er ook 
langzaam in en heb 
er geen spijt van. 

Nieuwe coördinator!!!  
 

Wij zijn blij!!!!!!  
 
In de laatste bestuursvergade-
ring is er besloten om het coör-
dinatorschap in 3 clusters te ver-
delen.  
 
 
 alles wat samenhangt met 

het koffiedrinken en de 
warme maaltijd.  

 Alles wat er bij alle andere activi-
teiten komt kijken. Dus planning 
begeleiding, voorraad enz.  

 Het aanspreek punt, een soort se-
cretaris dus de telefoon de mail 
enz. 

Voor de 1e hebben we  
Gerda Lenderink bereidt gevonden.  
Langzaam zijn we haar aan het inwer-
ken. 
Els Meester gaat de 2e taak op haar ne-
men. 
Voor de 3e taak is misschien iemand ge-
vonden, maar daar moeten we nog ver-
der mee praten.  

Bericht van Liesbeth 
 
Inmiddels werk ik 40 uur 
per week bij de Makro 
kerstpakketten.                        
Hier hebben ze ten aanzien 
van corona veel gedaan. 

Loop route’s, (leuk zo maak 
je nog heel veel meer me-
ters), kleine groepen met 
pauze, tussen de groepen 

wordt alles gereinigd. Mondkapjes 
verplicht, bij verlaten van ruimte en 
binnenkomst, handen desinfecte-
ren, iedereen eigen werkmaterialen 
enz. enz. 

 

Ik ben dus door de weeks over-
dag niet bereikbaar, dus bel of 
app de coordinator telefoon;   
06 47250016 

Hierbij wil ik u allen  hartelijk  
danken  voor de kaartjes en              

condoleances naar aanleiding van     
het overlijden van mijn zoon Dennis.  

Het was hartverwarmend.  
Els 

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 

Hierbij wil ik u allen  hartelijk  
danken  voor de kaartjes en condole-
ances naar aanleiding van het overlij-

den van mijn zoon Dennis.  
Het was hartverwarmend.  

Els 
 


