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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys, 
2019- 2020. in dit document geven wij u een zo overzichtelijk mogelijk beeld 
van onze doelstellingen en activiteiten.

Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuysis gevestigd aan:
Coehoornsingel 9
6981 KE  Doesburg

Het postadres van de Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys is:
Secretariaat Grotenhuys
Marion Berends
email:  secretaris@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl
telefoon: 06 28587872

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76446646.
ING: NL15INGB0007702423
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Doelstelling

Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys, vaak kortweg Grotenhuys genoemd. 
Is gevestigd in het appartementencomplex Grotenhuys aan de van Brakellaan 
54 in de Doesburgse wijk Noordelijk Molenveld. De stichting is opgericht voor 
onbepaalde tijd op 19 november 2019.

De doelstelling van Stichting is dat de ontmoetingsruimten door de stichting 
ingezet worden om met verschillende activiteiten voor diverse doelgroepen 
bewoners en buurtgenoten te verbinden. Het is een plek waar iedereen welkom
is om elkaar te ontmoeten, te stimuleren, en zo bij te dragen aan een 
respectvol en zinvol bestaan.

De grote ontmoetingsruimte op de begane grond wordt gebruikt om 
gezamenlijk met de bewoners koffie te drinken en dagelijks om twaalf uur de 
warme maaltijd te gebruiken, waarbij ook mensen van buiten Grotenhuys aan 
kunnen schuiven. De maaltijden worden om twaalf uur warm aangeleverd door
een cateraar en uitgeserveerd door vrijwilligers. Verder worden in deze ruimte 
diverse activiteiten georganiseerd en kunnen ook Doesburgse verenigingen en 
clubs binnen de doelstelling er hun bijeenkomsten houden.

Financiën en huisvesting

De basis van de financiën wordt gevormd door een jaarlijkse gemeentelijke 
subsidie. De overige financiën van de Stichting wordt gevormd door andere 
subsidies en eigen inkomsten van dranken. De Stichting draait voor 100% op 
vrijwilligers. 
Woonservice IJsselland die de eigenaar is van het hele complex is met ons een 
gebruikersovereenkomst aan gegaan.

Boekhouder Cor van Vugt is aangesteld om mee te kijken met de financiële 
administratie.
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Organisatie structuur

Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys kent als stichting geen leden, maar 
bestaat uit het bestuur, coördinatoren en vrijwilligers.

Het bestuur:
Voorzitter Jaap Scheltes,
email adres: voorzitter@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl

Secretaris Marion Berends,
email adres: secretaris@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl

Penningmeester Chris Mulder,
email adres: penningmeester@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl

Algemeen bestuurslid Liesbeth Snippe,
email adres: l.snippe61@gmail.com

Algemeen bestuurslid en coördinator Els Meester,
email adres: elsjevrij@gmail.com

Coördinatoren:
Els Meester, zij coördineert de clubs en verenigingen van buiten Grotenhuys die
gebruik willen maken van de ontmoetingsruimte Grotenhuys.

Gerda Lenderink, zij coördineert de warme maaltijden en het koffie drinken. 

De wens ligt er om een derde coördinator bij de stichting te betrekken, deze 
zal dan het secretarieel deel van de coördinatoren op zich nemen, zoals de 
telefoon, aanvragen die per mail binnen komen en dergelijke.
Liesbeth Snippe is toegevoegd coördinator.

Email adres voor coördinatoren zaken:
coordinator@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl.

Vrijwilligers:
In het najaar van 2020 liep het aantal vrijwilligers terug, daarom is er een 
advertentie geplaatst in de Regiobode en in de vrijwilligers vacaturebank van 
de Buurtacademie, met goed resultaat.

De Stichting beschikt over nu een ruime pool van vrijwilligers die helpen bij het
uitserveren van de warme maaltijden, bij het koffie drinken en bij diverse 
activiteiten.
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Website:
Sinds maart 2020 staat de website van Stichting Ontmoetingsruimte 
Grotenhuys online. De URL is: https://www.ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl/
De website wordt onderhouden door een vrijwilliger. Jelle Berends.

Oprichting:
Na het vertrek van Cambio in april 2019 die de warme maaltijden verzorgde 
voor bewoners van Grotenhuys, sloegen gemeente Doesburg, bewoners en 
omwonenden de handen ineen om met een oplossing te komen. De behoefte 
om samen te eten was bij veel bewoners erg groot.

Uitkomst van de bijeenkomsten, die begeleid werden door Zorgbelang 
Inclusief, was dat er een cateraar kwam die iedere middag de warme maaltijd 
om twaalf uur aanleverde. Deze werden uitgeserveerd door vrijwilligers, 
aangevoerd door Liesbeth Snippe en Els Meester. Bewoners van het complex 
Grotenhuys en ook bewoners uit de stad kunnen zo de maaltijd in de 
Ontmoetingsruimte blijven gebruiken. Ook kunnen bewoners van Grotenhuys 
desgewenst de maaltijd op hun kamer bezorgd krijgen.

Om tien uur in de ochtend kan men samen koffie drinken.

Al snel werd duidelijk dat er sprake was van een duidelijke groei en dat het 
zeker mogelijk was om Grotenhuys uit te laten groeien tot een buurtcentrum. 
Dit was ook een wens van gemeente Doesburg, die wel als voorwaarde had dat
in ieder geval de maaltijd voorziening in stand moest blijven.

Op 19 november 2019 werd de Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys 
officieel opgericht. Het bestuur bestond op dat moment alleen uit Liesbeth 
Snippe, die het penningmeesterschap op zich nam en Els Meester, als 
voorzitter. Al in 2019 werd het bestuur uitgebreid met Jaap Scheltes als 
voorzitter en Marion Berends als secretaris. Els Meester werd algemeen 
bestuurslid en coördinator evenals Liesbeth Snippe die toen ook nog het 
penningmeesterschap op zich bleef nemen.
Medio 2020 trad Liesbeth Snippe terug als penningmeester en werd algemeen 
bestuurslid. Chris Mulder werd toen penningmeester van de Stichting.
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Planning en gebruik

Er werd al vrij snel veel georganiseerd in Grotenhuys. Activiteiten voor de 
bewoners zoals een bingo, gymnastiek en spelletjesavonden. Ook kwamen de 
nodige verenigingen van buitenaf die voor hun bijeenkomsten een onderkomen
zochten.

Zo werden de ruimten al snel gebruikt door een hobbyclub, een zangclub, 
PCOB, de schaakclub, de imkervereniging Doesburg, de seniorenvereniging 
Doesburg, een gespreksgroep, de Volkstuinvereniging, de Zonnebloem, Plus Fit
een schilder en boetseerclub en een bingo en spelletjesgroep. Incidenteel 
waren er ook feestjes voor bewoners.
Het bestuur was in die tijd druk bezig om bekendheid te geven aan de 
activiteiten op Grotenhuys, ook voor bewoners van de wijk Noordelijk 
Molenveld. Zo was het de bedoeling om op een zaterdagmiddag in mei een 
kennismaking te organiseren met de buurt.

Corona:
Helaas werd, zoals overal het geval was, ook voor Grotenhuys door Covid19 
roet in het eten gegooid. Verenigingen en clubs konden niet meer naar binnen,
maaltijden werden noodgedwongen op de kamers geserveerd en ook het 
gezamenlijk koffie drinken werd gestopt.

Deze periode heeft geduurd vanaf medio maart tot juni. Activiteiten vanaf 
buiten werden nog steeds geweerd. Maar met een streng in acht nemen van de
corona regels, kon er weer in de grote zaal gegeten worden en koffie 
gedronken.

Het is begrijpelijk dat veel bewoners en ook anderen in de periode van de 
eerste Lock down door weinig sociale contacten terneergeslagen  en somber 
werden. Daarom deden de coördinatoren hun uiterste best om binnen de 
corona maatregelen activiteiten voor de mensen te organiseren. Dat was 
bijvoorbeeld gymnastiek vanaf de balkons of een tuin concert.

Vanaf juni tot oktober is geprobeerd om de boel weer voorzichtig op te starten.
Er werd weer gegeten in de zaal en er werden, in kleine groepen weer 
activiteiten als een bingo of buffet georganiseerd. Elke activiteit had een eigen 
corona draaiboek.

Helaas ligt sinds eind november, met het ingaan van de tweede Lock down 
nagenoeg alles stil. Er is telkens maar één vrijwilliger voor het eten of de 
koffie. Deze dekt beneden de tafel voor een paar mensen voor wie het 
belangrijk is om even uit hun appartement te zijn en serveert de anderen aan 
de deur. De vrijwilliger komt pas terug in de zaal als de mensen weg zijn en 
ruimt dan af.
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Subsidies, vernieuwing meubilair en opknappen ruimten:
Zoals op de vorige pagina al geschreven, wordt de financiële basis gevormd 
door een jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Nu heeft een Stichting altijd 
wensen. In het geval van Grotenhuys waren dat onder andere om de meubels 
van de grote ontmoetingsruimte en de huiskamer op de eerste verdieping te 
vernieuwen. In de huiskamer ruimte wordt er vergaderd en kunnen bewoners 
kleine privé feestjes als hun verjaardag houden.

Liesbeth Snippe is gaan lobbyen en wel met een heel mooi resultaat. Er 
kwamen subsidies van Woonservice IJsselland, de Gestichten van Doesburg en 
een gift van van een partij die anoniem wenste te blijven.

Dit alles heeft geresulteerd in een volledige opfris beurt van de huiskamer, met
nieuw meubilair, nieuwe gordijnen en het schilderen van de muren. Beneden in
de grote zaal zijn nieuwe stoelen gekomen en nieuwe tafelkleden. De 
tafelkleden zijn genaaid door de dochter van een bewoonster en een 
bewoonster. De oude stoelen zijn geschonken aan Stichting Wijkraad de Ooi 
voor hun Huiskamer project.

Daarnaast was er een subsidie van provincie Gelderland waarmee diverse 
kleine activiteiten in corona tijd zijn gerealiseerd. Bijvoorbeeld het tuinconcert 
en de de oranje tompoezen op Koningsdag.

Overigens is er in de zomer van 2019, dus nog voor de oprichting van de 
stichting, door een professionele schoonmaakdienst een grote schoonmaak 
gehouden en heeft de grote koelkast een onderhoudsbeurt gehad. Ook zijn er 
vaatwassers aangeschaft. Dit is voornamelijk bekostigd uit de verkoop van 
oude apparatuur zoals de vriezer, de koelkast en de wasstraat.

Wethouders overleg:
In oktober 2020 heeft secretaris Marion Berends een overleg aangevraagd met
wethouder Birgit van Veldhuizen. De grootste aanleiding hiervoor was dat de 
coördinatoren een te grote druk gingen voelen in de semi zorg sector. 
Natuurlijk kunnen zij in overleg met familie dingen regelen zodat hun familielid
aan de maaltijden kan blijven deelnemen. Maar wanneer er zorgen om 
dementie bijkomen, ligt dat buiten hun expertise. Als oplossing is er 
voorgesteld door de wethouder om contact te zoeken met het ouderenwerk 
van Caleidoz, zodat deze in dit soort zaken in kan springen. Ondertussen is er 
een gesprek geweest met Ans Haverkamp van Caleidoz en zijn er afspraken 
gemaakt om casussen door te zetten.

Ook gaf de wethouder aan dat er ook hulp bij WMO Doesburg gevraagd kan 
worden, maar helaas is door het opleven van corona het er niet van gekomen 
om met hen te spreken. Verder is er afgesproken om ieder half jaar met de 
wethouder te overleggen.
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Bewonerscommissie:
Met de bewonerscommissie zijn er enige gesprekken gevoerd. De 
communicatie verliep steeds wat moeilijk omdat de bewonerscommissie geen 
agenda op willen stellen en geen bestuur heeft met een vast aanspreekpunt. 
Daarom is op 3 december gesproken met Koen Eggens van de 
bewonerscommissie. Hij gaat intern overleggen met de mede commissieleden 
of hij dat vaste aanspreekpunt kan worden. Ook is geopperd dat Koen Evers 
iedere drie maanden bij een bestuursvergadering aanschuift voor overleg.

Activiteiten eind 2019 en het jaar 2020:
De constante factor is het gezamenlijk koffie drinken en de warme maaltijd 
gebruiken.

Elke week schaakclub, hobbyclub, geheugentraining, zangvereniging, 
spelletjes/bingo en gym door Plusfit en sjoelen en sinds 01-08 een 
schildersclub, eens per maand een ontmoetingskring met Chris Kors, twee 
maal per maand de PCOB en seniorenvereniging Doesburg e.o. en maandelijks 
de bestuursvergadering van de Gehandicapten Raad Doesburg e.o. Uiteraard 
niet tijdens de Lockdown en alles op 1.5m afstand.

25-11 Cursus Attent  27-01, 27-02
03-12 Optreden Con Brio
04-12 Bezoekje Sinterklaas
10-12 kerstborrel attent
14-12 Alpe d’Huez 
17-12 opname tv Gelderland
25-12 en 26-12 kerstkoffie
26-12 Kerstbroodmaaltijd
31-12 Oud en Nieuw
01-01 Nieuwjaarskoffie
04-02 film het huis Doesburg
03-03 bijeenkomst volkstuinenvereniging
05-03 besloten buffet
09-03 introductie bewegen op muziek \
18-03 corona tijdschriftenactie
05-04 muziek op het plein 
12-04 paasbroodjes  en paaskaartjes knutselen 
27-04 oranje tompoezen, oranjebitter en muziek
05-05 draaiorgel
10-05 Spaanse margrieten Moederdag
17-05 ijsje
21-01 corona dauwtrappen
01-06 muziek op het plein
07-06 uitvoering Unitas
08-06 balkongym aantal weken
21-06 soep ronddelen 
22-06 feestelijke onthulling nieuwe stoelen
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11-07 nieuwe bewonersmiddag 
21-07 Vaderdag snoepjes
23-10 themabuffet aan huis begin november placemat maken met hobbyclub 
19-11 feesttaartje 1 jarig bestaan
05-12 sinterchocomelk
16-12 bloemstukjes maken
27-12 Kerstbroodmaaltijd
31-12  het oude jaar werd met glühwein, oliebollen en warme chocomelk 

  uitgeluid.

Maandelijks zijn er nog twee activiteiten, het themabuffet en de 'vette nap' , 
dat laatste bestaat uit een frietje met een snack. Het themabuffet wordt warm 
aangeleverd door de cateraar. Friet en snacks levert de cateraar wel aan maar 
worden door de vrijwilligers op Grotenhuys gebakken.

Gemiddeld aantal gebruikers per maand
ochtend maaltijd middag avond vergaderingen

maandag 6 6 5 8 4
dinsdag 6 8 6 6 5
woensdag 6 6 6 6
donderdag 5 8 11 12 15
vrijdag 5 8 20 5
zaterdag 6
zondag 5 12

totaal196

ochtend maaltijd middag avond vergaderingen
maandag 6 6 12 8 4
dinsdag 6 8 6 25 12 5
woensdag 6 6 6 6
donderdag 5 8 11 12 15
vrijdag 5 8 25 5
zaterdag 6
zondag 5

totaal227

ochtend maaltijd middag avond vergaderingen
maandag 6 6 8 4
dinsdag 6 8 6
woensdag 6 6 6 6
donderdag 10 8 11 15
vrijdag 5 8 20 16 5
zaterdag 6
zondag 5

totaal177
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ochtend maaltijd middag avond vergaderingen
maandag 6 6 12 8 4
dinsdag 6 8 6 25
woensdag 6 7 6 6 6
donderdag 5 8 11 12 15

vrijdag 5 8 20 5
zaterdag 6
zondag 5

totaal212

 schatting buiten corona tijd totaal aantal gebruikers 812

Naast deze vaste gebruikers zijn er ook een aantal gebruikers die incidenteel 
komen. Dit zijn o.a.: Attent zowel voor vergaderingen als bijeenkomsten

De Zonnebloem
De Imker vereniging
De volkstuinen vereniging
Mantelzorgers

Wij willen graag onze mogelijkheden veel meer bekend maken, door te flyeren,
een middag "buurtmaken", kraampjes waarin alle activiteiten bekend gemaakt 
kunnen worden.  Maar deze plannen liggen nu door corona stil.
De cateraar krijgt dan een duidelijke rol, d.m.v. een proeverij. Zodat de 
maaltijdvoorziening  duidelijk wordt "neergezet".
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Financieel jaarverslag in woord

Dit is het eerste financiële jaarverslag van de Stichting Ontmoetingsruimte 
Grotenhuys, sinds de oprichting ervan in november 2019.  De doelstellingen 
van de stichting werden door het bestuur destijds voortvarend verwezenlijkt en
dat leidde al snel tot grote druk op de toenmalige penningmeester Liesbeth 
Snippe, die eveneens als coordinator heel veel te regelen had. 

Ondergetekende, die per 1 maart 2020 in Grotenhuys was komen te wonen en 
enige ervaring had als penningmeester, werd in juli gevraagd het 
penningmeesterschap op zich te nemen.  Daar voelde ik wel voor, maar vroeg 
wel om eerst eens te mogen "rondkijken" om een beeld te krijgen van deze 
klus.  Toen bleek al wel snel dat het behoorlijk complexer was dan vroegere 
ervaringen met dit werk.

In de stichting lopen natuurlijk diverse zaken via de bank (zoals inkoop van 
goederen, verzekering, telefoon en internet), maar er gaat ook een forse 
hoeveelheid contant geld rond.  Dat laatste vooral door de verkoop van 
consumpties en het feit dat men niet gewend is die per pinpas af te rekenen 
(die mogelijkheid is er ook niet).  En natuurlijk horen de verenigingen die 
gebruik maken van de ontmoetingsruimte daar ook bij, die voor hun 
consumpties graag een factuur tegemoet zien. 

Maar door geleidelijk deze werkzaamheden over te nemen (met veel steun van
Liesbeth Snippe) kan ik nu zeggen dat een en ander soepel verloopt, al is wat 
stroomlijnen hier en daar nog nodig.

In de loop van vorig jaar werd al wel duidelijk dat de jaarrekening eveneens 
niet meer een simpel inkomsten/uitgaven A4-tje zou kunnen zijn.  Mede 
daarom werd besloten hiervoor een boekhouder aan te stellen, een andere 
reden was de controle door iemand met verstand van zaken, zodat er ook 
extern toezicht is.
Dit werd de heer van Vugt, die zich vanaf beginvorig jaar hiermee heeft 
beziggehouden en inmiddels zijn werkzaamheden heeft afgerond.  En alles op 
voortreffelijke wijze en in zeer goede harmonie.  Ik heb er veel van geleerd.  

Liesbeth Snippe was penningmeester in 2019 en een deel van 2020.  Daarom 
heb ik haar gevraagd een korte toelichting te geven over deze periode.  Aldus 
Liesbeth:

In de begin periode zijn we als stichting heel voorzichtig geweest, vooral 
omdat we geen ervaring hadden.Daarbij kwam de corona periode, waarin we 
weinig konden doen, maar ook weinig of geen inkomsten hadden.Plannen  
zoals „buurt maken“ in de wijk, echt flyeren en ons bekend maken, konden 
niet uitgevoerd worden.  Omdat dit laatstete bekostigenhebben hiervoor dan 
ook geld gereserveerd.
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De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien.   Hoewel het een jaar 
was waarin de corona crisis een steeds grotere, negatieve rol ging spelen.  De 
eerste twee maanden waren nog zonder problemen, er kwamen nog meer 
verenigingengebruik maken van de ontmoetingsruimten.  Maar vanaf maart 
werden de beperkende maatregelen van de regering ingevoerd en in de 
daaropvolgende maanden werden deze steeds sterker.  Het bracht extra kosten
met zich mee: het schoonmaken van filters en checken van afzuiginstallaties, 
desinfectie materiaalenz.
Officekosten vonden we noodzakelijk en dit is ook snel uitgevoerd.  De 
versoepeling in de zomer was helaas maar van korte duur.  Dat leidde er 
uiteindelijk toe dat we geen clubs en verenigingen meer konden toelaten.  Het 
risico werd te groot.  Ook voor maaltijdgebruikers van buitenaf. Een en ander 
had natuurlijk gevolgen voor de omzet.  Geen gebruikers, geen consumpties.

Maar dus toch nog een positief resultaat op de balans.  Met name door onze 
voorzichtigheid.  We hebben wel gezorgd voor een buffer, gezien het feit dat 
we dachten dat de subsidie voor 2021 pas in mei van dat jaar zou worden 
uitgekeerd en dan zijn er zo'n vier maanden te overbruggen.  Dit bleek 
achteraf niet nodig: de subsidie was er eind januari.  Als de coronacrisis voorbij
kan deze buffer ingezet worden voor de extra kosten zoals het buurtmaken, 
het vergroten van onze bekendheid (flyers) en het ondersteunen van de 
gebruikersgroepen.

In de begroting over 2021 werden slechts 2 coordinatoren genoemd.  In de 
loop van het jaar bleek echter al snel dat de diverse werkzaamheden van hen 
(ondank de crisis) toch te veel omvattend waren. Vandaar de benoeming van 
een extra coordinator.

De plannen voor 2021 zijn: 

- terras opknappen, camera voor bewaking , serviesgoed vervangen, 
nieuwe koffiemachine.  
- En voor na de coronacrisis: flyeren in de wijken en een dag organiseren 
met kraampjes met info en toelichting  over de mogelijkheden in onze 
ontmoetingsruimte ( zodat we een ruimere bekendheid krijgen).

Afsluitend: Hoewel het resultaat over  2020 positief is zal de corona crisis naar 
het er nu uitziet een groot deel van 2021 nog bepalend zijn voor het wel en 
wee van de stichting.  De hoofddoelstelling, zorgen voor het aanbieden van de 
maaltijden, zal hierdoor niet in gevaar komen.  En als er versoepeling van de 
corona maatregelen komt zullen de andere activiteiten waarschijnlijk weer snel
terugkeren.
Zodat wij onze doelstelling: “het ontmoeten” weer echt vorm kunnen geven.

Liesbeth Snippe voormalig penningmeester
Chris Mulder penningmeester
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Jaarplan augustus tot augustus 2021/2022

dagelijks tussen 12.00 uur en 13.00 uur warm eten
alle werkdagen van 10.00 - 11.00 uur koffie drinken

per week om de 14 dagen per maand
schaken sjoelen koffie tijd, gesprekken

van allerlei aard

ouderen gym spelletjes kapper

schilderen bingo ouderenbond PCOB

Pilatus ouderenbond SVD e.o. Boetseren

hobby/ knutselclub schilderen

postzegel vereniging thema buffet
Vette hap, zowel in de zaal
als bezorgen bij de appar-
tementen in Grotenhuys

Hiernaast hebben we hebben we een aantal vaste vergaderingen van groepen.
Ouderenbond SVD e.o.
Gehandicaptenraad Doesburg
Bestuur van onze stichting
Coördinatoren

Daarnaast:
Is er regelmatig contact met Attent. Dit kan zijn dan Attent onze ruimtes 
gebruikt voor vergadering,

Workshops of bijeenkomsten (b.v. Herdenkingsdienst, theater, personeels 
feestje enz.)

Ook hebben we gezamenlijke activiteiten, zoals een optreden van een 
dansorkest.

Speciale activiteiten rond de feestdagen: kerst- paas maaltijden, 
oud/nieuwjaar borrel enz

De Zonnebloem heeft ongeveer 2 maal per jaar bij ons een bijeenkomst

Imker vereniging geeft bij ons lezingen en cursussen

Volkstuin vereniging geeft bij ons lezingen en cursussen en wil ook plantjes 
markt gaan organiseren.
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Naast al deze activiteiten willen we:
Maandelijks een muziek middag gaan opzetten, waarbij gezelligheid de 

hoofdrol is. Denkend aan wat meezingen, een dansje luisteren enz. hierbij evt. 
Attent bij betrekken

Een zang middag per maand of 14 dagen.
Zoeken naar meer theater en zang.
Een pedicure in huis zien te krijgen.

Op werkdagen ziet het programma voor de grote zaal vrij vol en zijn proberen 
ook meer activiteiten in de weekeinde te kunnen organiseren,

Veel meer bekendmaken wie we zijn en wat we bieden. Hiervoor staat 
een soort "markt" op de rol, waar al onze gebruikers en groepen zich kunnen 
presenteren.

Uitgebreid gaan flyer in de wijk en Doesburg
Meer bekendheid geven aan onze website.
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