
Terugblik 

Juni was nat, maar ook weer een 
record aan warmte.  

Met vaderdag, hadden we voor 
iedereen een cake gebakken 

Het EK voetbal is er nog, maar 
denk dat we dat we de  Neder-
land bijdrage maar snel moeten 
vergeten. 

De laatste bingo, was een beetje in 
het teken van de kermis. Harstikke 
leuk gedaan, door de vrijwilligers. 

Het thema– buffet was weer echt 
gezellig en lekker.  

Juli : de hooimaand. De maand is vernoemd naar Julius Ceacar, die in deze maand geboren. 
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Gelukkig zijn er heel veel versoe-
peling op het gebied van de pan-
demie.  Maar de 1,5 mtr. blijft. Net 
zoals het handen desinfecteren en 
bij verkoudheid en/of koorts en/of 
reuk– smaakverlies. Blijf 
thuis!!!!!!!! 

 

Hieronder 2 items van de bewonercommissie 

De Bewoners Commissie GROTENHUYS  heeft bij de Stichting Woningbouw Ijsselzicht  via het leefbaarheidsfonds 
twee nieuwe buitenzitbanken aangevraagd. We zijn hiervoor beloond en konden twee nieuwe banken met leunin-
gen plaatsen. Tevens werd de bestrating aangepast. 

 Wij willen de Woonservice IJsselland  hiervoor hartelijk danken! 

Attent heeft de container voor incontinentie middelen, die achter bij de brug naar de Hessengracht stond weggehaald en 
achter het hek gezet. 
De bewoners van Grotenhuys kunnen hier dus geen gebruik meer van maken. 
Indien u incontinentie middelen gebruikt, moet u die voortaan zelf wegbrengen naar het Recucle plein (de Werf). 
U kunt dit ook één keer per week laten ophalen door de gemeente. 
U dient hiervoor wel zelf contact op te nemen met de gemeente, 
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Wie bent u en waar komt u vandaan ?                                                   
Mijn naam  is Willie Elbers en ik ben geboren en geto-
gen in Dieren.  

Wat voor beroep had u vroeger?  
Ik heb jarenlang bij Starink gewerkt, nog in dienst bij 
de ouders van Paul de huidige eigenaar. Het was en is 
nog steeds een bekende winkel in Doesburg. Heb je iets 
nodig dat nergens te vinden is? Vraag het Paul, hij 
heeft het vast op zolder liggen.  
Later ben ik in Doetinchem in een winkel gaan werken 
omdat ik daar meer kon verdienen. Alleen moest ik 
toen elke dag met de bus.  

Hoe hebt u uw man leren kennen?                                   

Bij de dansschool heb ik hem ontmoet. 

Hoe vindt u het om in Grotenhuys te wonen?               
Ik heb het hier erg naar mijn zin, heb leuke  vrienden 

en kennissen hier. 

Heeft u ook een levensmotto?   
Nee eigenlijk niet  
 
Wilt u nog iets vertellen?  
Binnenkort word ik geopereerd, ik krijg een nieuwe 

heup.  
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Terug kerend item 

Intussen is Willie geopereerd en weer 

thuis. U ziet haar vast regelmatig oefe-

nen. Ze loopt al weer aardig vlot. Be-

terschap!                                                   

24-juni  tijdens de Bingo, waar voor een 
lekkere bitter garnituur was gezorgd!!!! 

Overleg met Coen Evers, de cateraar. 
  
Wij hebben recent een overleg gehad met Arno, van Coen Evers.       Mede omdat er vragen waren over de facturen.                                    
Deze worden elke maand opgemaakt op de 15e van de maand en op de laatste dag van de maand (30e of de 31e). Hierdoor 
kan het dus zijn dat de ene factuur hoger of lager uitvalt, dan een andere.  Daarnaast als de laatste dag van de maand op een 
zaterdag valt zal iets later bij u komen, dan als de laatste dag van de maand op een dinsdag (werkdag) valt. 
  
Coen Evers zijn hoofd voorziening zijn de warme maaltijden. Soep toetje enz kunnen als extra bij die maaltijd worden besteld. 
Het hele systeem (bestellingen, facturen, stickers voor op de maaltijden enz.) is daar op gericht. 
Voor een soepje, of een toetje kunnen ze niet naar een adres rijden. 
Dit is voor Grotenhuys altijd een extra service geweest. 
  
Nu hebben ze al enige tijd een nieuw computer programma. 
Nu is het zo dat als iemand alleen een soepje wil bestellen, kan dit alleen als ze een maaltijd ingeven, dan de soep enz.. Dit 
moet dan later weer veranderd worden, omdat iemand alleen een soepje wou. 
  
Dit leidde tot veel fouten en HEEL VEEL extra werk. 
Daar om kan er vanaf 12 juli  alleen maar soep of toe besteld worden in combinatie met een maaltijd!!. 

Gezellig met el-
kaar tijdens het 
thema-buffet op 
25-juni 

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  
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Vooruitblik. 

Wij blijven als vrijwilligers ons best 
doen, om zoveel mogelijk mensen 
het naar de zin te maken en het zo 
gezellig mogelijk te maken. 

Daarom is er nieuwe vitrage in de 
zaal. 

Ook het terras staat op onze ver-
langlijst om aan te pakken. Maar 
dan is voor volgens jaar. In ieder 

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!!!!!!! 

geval staan er voor nu 2 nieuwe para-
sols en wat kleurige plantjes in de bak-
ken. Heeft u ideeën om het terras gezel-
lig te maken, laat het ons weten!!! 

Veel mag weer. 
Dingen als sjoelen en spelletjes starten 
dan ook weer. 
Dus kijk goed op de activiteiten kalen-
der. 
Vraag van Plus fit: Hebben we weer zin 
om op de dinsdag te sporten? Schrijf 
dan u naam op de lijst, bij de zaal. 

De vette hap wordt op 11 juli 
weer vorr u gebakken. 
 
Het thema buffet staat weer 
gepland op vrijdag 23-juni. Dit 
wordt ook weer een leuk spe-
siaal buffet 
 
Voor het onderstaande zijn wij 
benaderd. Lijkt het u leuk mee 
te doen laat het ons weten, 
dan geven wij u naam door 


