
Terugblik 

December is alweer bijna voor-

bij, dus ook 2020.                    

Ondanks de lock down, hebben 

we toch een aantal dingen kun-

nen en durven organiseren. 

Zoals de “vetten hap”, het the-

ma buffet en de broosmaal-

tijd. Natuurlijk hadden ook 

wij het  anders en uitgebrei-

der willen doen en met meer men-

sen. Met de huidige corona regels 

kan dat niet, maar laten we blij zijn 

dat het op deze manier toch alle-

maal door heeft kunnen gaan.                                     

De reacties die we hebben gehoord 

waren dan ook positief en daar zijn 

Januari  de louwmaand, ijsmaand  

Op ouderejaars avond  heb-
ben we van 20.00uur tot 
21.00uur, de zaal open.      

Er is dan warme chocolade 
melk, glühwein en  door ons 
versgebakken olliebollen.. 

 

Nieuwsbrief  Januari 2021 

 

 

Vooruitblik. 

In de eerste plaats,  we hebben 
de kortste dag gehad. Over een 
kleine twee weken zullen we 
dat ook gaan merken. 

 

Op 19 januari  

is er weer een 
persconferentie. 

We hopen dat er 
dan meer zou kun-
nen en mogen, 
maar zoals de be-
smettings-
aantallen er nu uit 
zien hebben we 
geen hoge ver-
wachtingen. 

Op 1 januari is er       
Nieuwjaars koffie.              
Voor de liefhebber is er 
dan nog een oliebol en 
warme chocomelk.                          
Wij kunnen niet inschatten 
hoeveel mensen er ko-
men, maar mochten alle 
stoelen bezet zijn er ko-
men nog  meer mensen. 
Wees dan zo vriendelijke 
om plaats te maken.    

 

we blij mee.                                  

De feestdagen zijn voor iedereen 

anders dan anders geweest, met 

minder visite. Minder uitbundig 

en met minder mensen aan de 

tafel. 

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  

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  



Telefoon: 06-47250016 

E-mail: coordinator@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl 

Plastic afval 
 
Wilt u het plastic 
afval, niet eerder 
dan de avond 
ervoor aan de 
weg zetten!!! 
 
De ophaal datum 
in januari is: 
 

14 januari 

Van de bewonerscommissie. 
 
Ze willen graag de vrijwilligers die hebben gehol-
pen, heel hartelijk bedanken!! 
 
Maar ook: 
Hubo 
Woonservice IJsselland 
Hans “Ouderwets Lekker” 
Een bijzondere bijdrage van een bewoner van 
“Grotenhuys”. 
Imkervereniging Doesburg 

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  

Gezocht: 
 
Beste allemaal, 
met de voorberei-
dingen van de 
kerstbroodmaal-
tijd, kwamen we 
erachter dat we 
de nodige glazen 
schaaltjes missen 

en minstens 2 rode dienblaad-
jes. 
Zou u kunnen kijken of u ze 
toevallig nog in huis heeft en 
ze dan in de hal willen zetten. 
Bij voorbaat dank. 
 
 


