
Zo terug kijkend naar de maand 
April is, waren er weer de nodige 
zaken. 

Een gezellig en lekkere paas-
broodmaaltijd.                        
Maar ook een broodmaaltijd 
voor de vrijwilligers van de koffie 
en de maaltijden.                      
Alle vrijwilligers bij elkaar was 
gezien de corona regels helaas 
niet mogelijk. 

Daarnaast weer een zeer smakelijk 
verrassingsbuffet. Waar we ieder-
een weer vol lof over hebben horen 
spreken. 

Daarnaast het tuinconcert op Ko-
ningsdag. Jammer dat daar niet zo 
heel veel mensen bij waren. Met 
daarna de tompouce aan huis, voor 
wie er thuis waren. Deze moeten 
gekoeld blijven en konden we dus 
niet bij de voordeur zetten. 

Mei:  bloeimaand. Misschien vernoemd naar de Griekse godin Maia en de Romeinse godin 
van de vruchtbaarheid Bons Dea 

We hebben met het buffet een 
uitzondering gemaakt om van 14 
naar 16 personen te gaan. 
Dit doen we niet meer, want bij de 
activiteit daarna kwam er al com-
mentaar dat we niet de uitzonde-
ring zouden maken. 
 
Dus als de inschrijflijst vol is is het 
vol. 
Jammer maar dit soort uitzonde-
ringen meteen leidt naar commo-
tie. 
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Vooruitblik. 

Ook in Mei staan er weer verschillende din-
gen op het programma, daarvoor hebben 
we weer een ‘ouderwetse” activiteitenka-
lender gemaakt.  Dit is ook omdat er weer 
meer mogelijk is. hopende dat het ook zo 
blijft!!!!!          

Voor de zaal komt er nieuwe vitrage.          
Als je goed kijkt naar de dat wat er nu 
hangt zitten er de nodige halen in. 

Ook worden de bloembakken op het terras 
aangepakt, zodat dat ook weer een net en 
fleurig aanblikt wordt.  

 
Wij hebben ook besloten dat we van blikjes 
overgaan naar flesjes.   De afvalberg is al 
groot genoeg. 
Omdat de inhoud van een flesje wat min-
der is dan die van een blikje, passen we de 
prijs van frisdrank aan, deze wordt €1,40.  
 

Wist u. 
 
Het echtpaar Wennekes 
60 jaar getrouwd is. 
Van harte gefelici-
teerd!!!!!!!!!!!! 
 
Dhr Timmer na een her-
senbloeding, aan het re-
valideren is. 
 
Een oud bewoner dhr. 
Heeremans, helaas is 
overleden. Hij woonde 
het laatste jaar op de 
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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  
 

De nieuwsbrief en de activiteitenkalender ontvangt u 
maandelijks in de brievenbus. 

De andere informatie, zoals voor de buffetten, vette hap 
enz. komen niet meer in u brievenbus. 

Deze komen te hangen aan het informatiebord  in de 
hal naast de lift.  

Kijk daar dus regelmatig op!!!!!!! 
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Telefoon: 06-47250016 

E-mail: coordinator@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl 

Wie bent u en waar komt u vandaan ?                                                   
Mijn naam is Hendrikus Gerardus Verhey en ik 

ben geboren en getogen in Doesburg. Maar zeg 

maar Henk.  

Wat voor beroep had u vroeger?  
Ik was chauffeur voor gehandicapte kinderen/
mensen. Ik bracht ze naar school of naar dagop-
vang en werk. 
Hoe vindt u het om in Grotenhuys te wonen?   
Ik vind het wel leuk om hier te wonen. Een prettig 

huis. 

Heeft u nog ideeën voor leuke activiteiten in 
Grotenhuys en dan vooral voor de ontmoetings-
ruimte?  
Eigenlijk doe ik niet graag aan activiteiten mee. Ik 

ben eigenlijk liever op mijzelf. Het is me gauw te druk.  

Heeft u ook een levensmotto?   
Nou eigenlijk niet. Ik ga graag naar de kinderen en ze komen graag bij mij. Verder ga ik vaak naar het 
graf van mijn vrouw. Ik rook graag een sigaretje.  
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Terug kerend item 


