
Terugblik 

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

Waarin we blij zijn dat de 
meeste vrijwilligers, die hel-
pen met de koffie en de 
maaltijd er weer zijn. 

Ook dat we weer in de zaal 
samen het buffet hebben 
kunnen doen. Deze keer was 
het een stampotten buffet 
en deze was lekker!!        
Ook weer samen de vette 
hap kunnen eten, voor wie 
dat wil .                               

Natuurlijk is het aantal 
mensen dat er dan aan-
wezig is nog beperkt. 
Maar het kan weer. 

Er zijn ook weer vergade-
ringen geweest zoals van 
de SVD eo en de Gehan-
dicapten raad. Ook weer 
van ons bestuur. Eindelijk 
weer eens echt met el-
kaar om de tafel en de 
zaken bepraten. 

April:  grasmaand, paasmaand en april doet wat het wil. 

In April zijn er ook weer de nodige 
feestdagen. 

Goede vrijdag 2 april 
Pasen 4 en 5 april 
Ramadan 13 april 
Koningsdag 27 april 
 

Hopende dat er zeker op Koningsdag 
een beetje mooi weer is en mis-
schien bieden de corona regels dan 
wat meer ruimte voor activiteiten. 
 
Met de bestuursvergadering is beslo-
ten dat we nieuw servies gaan aan-
schaffen.                                             
Het oude servies is (als we alles weer 
normaal mogen en kunnen doen) te 
weinig. En daarbij komt ook dat het 
beschadigd is en niet bij elkaar past. 
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Vooruitblik. 

April doet wat het wil. Niet alleen qua weer 
maar ook: 

Volgens ons heeft een van de bewoners, 
speciale gave. 

Wij hebben namelijk absoluut geen uit-
spraak gedaan, of mensen die niet gevacci-
neerd zijn en dus niet welkom in de ont-
moetingsruimte zouden zijn.                      
Dit zijn we ook niet voornemens. Een ie-
der is welkom, wel of niet gevaccineerd.   
We vragen ons sowieso zo af waar ieder-
een zich druk om maakt.  Als je gevacci-
neerd bent, is je risico heel klein, daarom 
laat je je vaccineren!!!! Deze discussie wil-
len we ook niet meer horen.          

Er zijn veel aanmeldingen voor de paas-
broodmaaltijd, we maken er weer wat ge-
zelligs en lekker van. 

Van de bewoners-
commissie. 

Herinnering. 

Rollators 
Fietsen        
Deurmatje  
Scootmobiel 
 
I.V.M. de ruimte in 
de fietsenstallingen. 
Niet gebruikte fietsen 
graag weg halen!!! 

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  
 

Niet in 
de gang 

Lege blikjes 
Deze worden niet meer op-
gehaald en dus ook niet ver-
zameld. 
Jammer 
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Telefoon: 06-47250016 

E-mail: coordinator@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl 

Wie bent u en waar komt u vandaan ?                                                   
Mijn naam is Fred Eveleens en ik ben geboren in 
Amsterdam. 
Hoe lang woont u al in Doesburg? 
Ik woon sinds 3 juni 2020 in Doesburg daarvoor 
woonde ik in Duiven. 
Wat voor beroep had u vroeger?  
In  eerste instantie was ik aankomend instellings-
kok, nu werk ik zorgboerderij De Thushoeve  in 
Zevenaar. 
Hoe vindt u het om in Grotenhuys te wonen?   
Daar kan ik kort over zijn: HEERLIJK!! 
Heeft u nog ideeën voor leuke activiteiten in 
Grotenhuys en dan vooral voor de ontmoetingsruimte?  
Eigenlijk niet echt ik woon hier nog te kort  
Hoe heet die leuke huisgenoot van u eigenlijk?  
Mijn hondje heet Joan en is 11 jaar oud 
Heeft u ook een levensmotto?   

Leef met de dag, geniet, elke dag is een 
nieuwe dag! 
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Terug kerend item 

 
Onder toeziend oog en met behulp 

Van mevr. Jansen en dhr. Brugman zijn de 6 
Winnende nummers getrokken 

De winnende nummers zijn : 
29  33  39  46  48  63 

Deze kunt op 1e paasdag tussen 10 en 11 
tijdens de koffie met het kaartje in de ont-
moetingsruimte komen voor een aardig-

heidje. 


