
Terugblik 

De maand mei was een koude en 
natte maand, die gelukkig aan 
het eind toch weer wat zon en 
warmte heeft gebracht. 

De beloofde uitvoering van Uni-
tas, is door het weer geannu-
leerd, maar zit nog zeker in ons 
hoofd om dit alsnog plaats te 
laten vinden. 

Het Moederdag presentje is door 
de meeste mensen goed ontvan-
gen.                                                       
Ten aanzien van de vette hap heb-
ben we de vraag gehad of er b.v. 
niet een keer een bami hap bij kan.  
We hebben daarop nee gezegd. We 
zijn vrijwilligers en hoe groter het 
assortiment hoe lastiger het wordt.   
Een cafetaria is in de buurt. 

Juni : zomermaand of ook wel rozenmaand . De romeinse naam was Junius,uni is genoemd 

naar de Romeinse godin Juno, de vrouw van Jupiter.   

Er staat ook weer een mooi thema 
buffet op het programma. 
 
Vaderdag en de langste dag zijn 
ook deze maand. En op 21 juni 
kondigt de zomer zich al weer aan. 
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Vooruitblik. 

 
Gelukkig zijn er in de laatste persconferen-
tie, weer meer zaken toegestaan.               
Zo mag u vanaf a.s. weekeind weer 4 men-
sen op bezoek krijgen. De restaurants mo-
gen ook weer 30 gasten binnen ontvangen. 
 
Wij gaan ons medio deze maand beramen 
wat dat voor ons inhoud. Dus wat en nu 
wel weer, of niet. 
 
Voor de zaal is er nieuwe vitrage besteld, 
deze zal in het midden van de maand bin-
nen zijn. We zijn ook bezig met het opvrolij-
ken van het terras. 
 
In Juni start het EK voetballen, kan de 
liefhebber zijn/haar hart weer ophalen. 

BIBLIOTHEEK INFO 
 
U mag altijd een boek le-
nen, daarvoor is de bibli-
otheek. 
 
S.V.P.  
De geleende boeken voor 
in de kast leggen. 
Vooral als u niet meer 
weet waar het hoort te 
staan. 
 
Bedankt 

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  
 

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!!!!!!! 

Het dauwtrappen was een suc-
ces we hebben met ong. 15 
personen een rondje gelopen. 

Met de pinksterkoffie was het 
gezellig druk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Juno_(godin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(god)


 

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  

Telefoon: 06-47250016 

E-mail: coordinator@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl 

Wie bent u en waar komt u vandaan ?                                                   
Mijn naam is Betsy Pardo-Vos en ik ben geboren en 

getogen in Doesburg.   

Wat voor beroep had u vroeger?  
Ik heb het langst gewerkt bij Schut een papiefabriek in 
Brummen. 

Wat zijn u hobby’s?                                                             

Handwerken en vooral haken. 

Hoe vindt u het om in Grotenhuys te wonen?   
Super, ik heb er geen moment spijt 
van! 

Hoe heet U hondje 
Dat is Bowy 
 
Heeft u ook een levensmotto?   
Eerlijkheid gaat boven alles.  
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Terug kerend item 

Van de bewonerscommissie 
 

Wij hebben van nieuwe Achterhoek vlag  van een 
bewoner ontvangen. 

 
Hier zijn we heel blij mee!!!!! 

Het draaiorgel was een succes. 
Fijn dat de opkomst goed was, 
zodat we weer een goede in-
vestering hebben gedaan. 
In de vorm van een gezellige 
middag!!!!! 
Waar bij we getracteerd wer-
den op lekker aangenaam zon-
netje. 


