
Terugblik 

Ook juli had weer raar weer met 
veel regen. Gelukkig viel hebben 
we hier geen wateroverlast ge-
had. De IJssel heeft wel hoog 
gestaan. 

T.a.v. Corona zijn er veel versoe-
pelingen gekomen. De mondkap-
jes mogen ,gelukkig af. (alhoewel 
in veel ziekenhuizen in instellin-
gen toch weer wordt gevraagd 

om ze wel weer te dragen).                            
De 1½ meter regel, vaak handen 
wassen, nies en hoest in je elle 
boog. En bij klachten blijf thuis. 

Wij zijn inmiddels voorzien van een 
alarm systeem, waarbij alle gebrui-
kers voorzien worden van een eigen 
code 

 

Augustus : de oogstmaand. We zitten nu midden in de “hondsdagen”. 
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Het voud buvvet was weer erg 
lekker en gezellig. 

Wij hebben geïnformeerd of er  een mogelijkheid is om iets te kunnen regelen voor het incontinentie materiaal. 
Daarvoor is er contact geweest met de gemeente. 
Hieronder het antwoordt dat we hebben ontvangen. 
 
Geachte mevrouw  
 
Incontinentie afval kan gewoon mee met het restafval in de wijkcontainer. Er is een proef geweest om dit te apart te verzame-
len en te recyclen. Dit is om technisch redenen niet gelukt vandaar is de gemeente hiermee gestopt is. 
 
We zijn er van bewust dat dit geen populair leuk bericht is maar hopen er op dat de bewoners elkaar hier in kunnen helpen dit 
materiaal naar de container te brengen. 

Vooruitblik 
 
De schoolvakanties zijn begon-
nen en veel mensen maken zich 
op voor de vakantie.                    
Ook bij ons zijn er stop’s, zoals 
de schaakclub.                                
De meeste activiteiten gaan ge-
woon door.  

Eind augustus staat eindelijk ons 
“buurtmaken” op het program-
ma.                                                  

Dit hadden we anderhalf jaar 
geleden willen doen, maar 
toch kwam het virus roet in 
het eten gooien.                        
Over het programma en wat 
het inhoud wordt u nog ruim 
geïnformeerd, maar noteer 
vast de datum     vrijdag 27 
augustus. 

Hierdoor is het thema buffet 

op de zaterdag. 

Ook zijn we bezig, om te kijken 
of er de mogelijkheid is voor 
een koersbal middag. 
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Hoe heten jullie en waar komen jullie 
vandaan? Angela en Hans de Wolf en 
Angela is geboren in Amsterdam maar 
getogen in Doesburg en Hans is gebo-
ren en getogen in Doesburg.   
 

Wat deden jullie voor werk vroeger?  
Hans is jarenlang bakker geweest in de 
Ooipoortstraat en Angela heeft in Velp 
en Arnhem bij een drogisterij gewerkt. 
 

Hebben jullie ook hobby's? Angela doet 
graag puzzels zowel legpuzzels al uit 
een puzzelboekje en ze werkt graag met 
kralen. Hans helpt graag zijn dochter 
met het rondbrengen van bestellingen. 
Hun gezamenlijke  hobby is op vakantie 
gaan op Texel. 
 

Hoe vinden jullie het om in Grotenhuys 
te wonen? Prima zeggen beide volmon-
dig! We zouden eerst tijdelijk hier wo-
nen, maar willen niet meer weg. 
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Terug kerend item 

Heeft u ook een levensmotto? We zeggen 

wel eens tegen de kinderen: Achter de 

wolken schijnt de zon en er is altijd licht 

aan het eind van de tunnel! 
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We horen wel eens dat mensen vin-
den dat er hier zo weinig gebeurd, of 
dat er iets niet goed is. 
We horen dat alleen via de babbel 
en niet van de persoon zelf. 
Dat vinden we jammer, want dan 
kunnen we ook er ook niet over 
doorpraten. 
 
En anders in de hal bij  het koffieap-
paraat staat een groene brievenbus. 
 
Daar mag u altijd een briefje met op 
en of aanmerkingen in doen. 
 
Els, Gerda 
 

Babbelen 
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