
Terugblik 

Een bijzondere maand heb-
ben we weer achter de rug. 

In twee weken tijd bijna 30 
graden verschil. Eerst ‘s 
nachts min 16 graden en 
een echt een pak sneeuw. 
Dat kun je haast niet meer 
voorstellen als je nu buiten 
loopt en alle krokussen ziet 
bloeien en de eerste 
sneeuwklokjes zijn al uitge-
bloeid. 

                                                                                                
Verschillende mensen 
zijn al gevaccineerd of 
hebben de afspraak 
staan. 

De stoofperen en de wit-
lof-salade waren lekker. 

Als er mensen zijn die 
een oproep hebben ge-
kregen voor de vaccina-
tie, maar geen mogelijk-
heid zien er te komen. 
Bel ons!!! 

Maart is ook wel de lentemaand, buienmaand, guldenmaand, windmaand, dorremaand . 

De lente begint 21 maart 

document.  Wij kunnen u hierbij 
eventueel helpen. 

Bij de puzzel om de letters te zoeken 
hadden we 10 inzending.                
Het woord dat wij hadden bedacht 
was sneeuwbui. Er was ook de oplos-
sing  nieuwe bus. Dit vonden we  
knap gevonden. 

Met de gedichten waren er 5 inzen-
dingen. De inzendingen staan op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief. 

De kapster Anne-Marie Wanrooy, 
heeft bij ons in het gebouw een 
nieuw plekje gevonden.                     
En wel op de 2e verdieping in de be-
handel ruimte van Plus-fit.               
Als u door haar geknipt wilt worden, 
neem dan contact met ons op.  
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Vooruitblik. 

Heel voorzichtig heeft de regering, een 
klein beetje versoepeld. We 
mogen weer naar de kapper, 
kan de tondeuse van de 
dochter weer de kast in. En 
op afspraak kunnen we weer 
in een winkel in. 

Ook wij kunnen we weer gezamenlijk koffie 
drinken en eten. En als u het gezellig vind, 
maar niet een hele maaltijd wilt, kan alleen 
een kopje sop ook. We zijn ons aan het be-
ramen hoe en wanneer we de andere vrij-
willigers voor de koffie en de maaltijd, weer 
gaan inzetten. 

Op 17 maart mogen we weer gaan stem-
men voor de tweede kamer.                    
Voor wie ouder is dan 70 jaar kan dat ook 
per post. Eerst krijgt u de stempas in de  
brievenbus en tussen 26 febr en 11 maart 
ontvang u de enveloppe met het briefstem 

De Stichting Ontmoe-
tingsruimte Grotenhuys 
is “verhuisd”. 

Nee hoor, maar we heb-
ben wel een nieuw adres 
gekregen. 

Dit hebben we bij de ge-
meente aangevraagd.   
Ons oude adres was v. 
Brakellaan 54, maar dat is 
ook het adres van Attent 
en van de kinderopvang 
“Puck & Co”. Dit was heel 
verwarrend. Ook voor 
gasten om ons te vinden. 
Nu hebben we als adres 
Coehoornsingel 9.  De 
nieuwe postcode van ons 
is 6981 KE . 

De vette hap was weer 
lekker en van verschil-
lende mensen gehoord 
dat de chinees voor her-
haling vatbaar is. Dit 
houden we in ons ach-
terhoofd. 

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 

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  

Liefde is er zijn voor elkaar 
Een knuffel of een lief gebaar 
Niet alleen met Valentijn 
Maar er altijd voor iemand zijn 

Wie bent u en waar komt u vandaan ?                                                     
Mijn naam is Willie Klein Mentink en ik ben geboren in Doesburg.  
Mijn meisjesnaam is van de Putte. 
Hoe lang woont u al in Doesburg? 
Ik ben geboren in Doesburg maar na mijn trouwen ben ik op camping  
IJsselstrand komen wonen. Dat hoorde destijds bij Drempt en dus  
gemeente Hummelo en Keppel. Later werd het weer gemeente 
Doesburg. 
Wat voor beroep had u vroeger?  
In mijn jonge jaren was ik kraamverzorgster. Maar omdat ik steeds bij grote gezinnen moest helpen en 
eigenlijk meer als een veredelde werkster werd ingeschakeld,  werd mij dat teveel. Na mijn trouwen 
werden mijn man en ik beheerders op camping Ijsselstrand.  
Hoe vindt u het om in Grotenhuys te wonen?   
Het is zoals het is. Ik was de vrijheid van de camping gewend en dat mis ik nog wel eens. 
Heeft u nog ideeën voor leuke activiteiten in Grotenhuys en dan vooral voor de ontmoetingsruimte?  
Het zou leuk zijn als er ‘s avonds eens iets van cabaret of toneel kwam. Of een koor dat kwam 
oefenen ofzo. 
Heeft u ook een levensmotto?   
Nou ik heb wel een mooie spreuk van mijn dochter gekregen: Een glimlach kan soms enorm opluch-
ten…… 
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Liefde 
Liefde  is mooi 
Liefde  is van iemand houden 
Liefde is om iemand geven 
Liefde is een knuffel ontvangen 
Liefde is elkaar vertrouwen 
Liefde is heel iets aparts 
Maar mijn Liefde voor mijn 
Moeder zal nooit overgaan. 

Gedicht over de liefde 
 
 

Liefde 
 

Ik kon niet zeggen wat ik voel-
de, ik heb het ook niet uitge-
legd, 
Maar toch wist jij wat ik be-
doelde, de stilte had het al ge-
zegd 
Als ik je kuste of griefde, in blij-
de of droefenis. 
De liefde is pas echte liefde  
als de stilte taal is geworden 

Mijn Valentijn is deze aarde 
Met alles wat daar op leeft 
Mens dier de natuur 
Is waar ik mijn liefde aan geef 

Nieuw terug kerend item 

Als u een keer iets in de nieuwsbrief wil schrijven kan 
dat natuurlijk.                                                                      
Geef u dat dan uiterlijk een week voor de nieuwe 
maand aan één van de coördinatoren, of via ons mail 
adres. 


