
Terugblik 

Deze maand was voor de stich-
ting een drukke, maar geslaagde 
maand. 

Om maar een paar dingen te 
noemen.’ 

We zijn weer met elkaar gaan 
wandelen. Wat weer gezellig 
was. Het BBQ-buffet was echt 
weer heerlijk. Gelukkig is ieder-

een wel met alle vingers naar huis 
gegaan., want je zou er bijna de 
vingers bij opeten.                                   
En dan eindelijk het “buurtmaken”, 
anderhalf jaar later dan gepland. 
Corona zou en moest eerst buurt-
maken. (hier meer over op de ach-
terzijde).                                             
En bij al deze activiteiten zijn we 
zeer gelukkig geweest met het 
weer.    

September : alweer de negende maand van het jaar. Ook wel herfstmaand genoemd. 
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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  
 

         Nieuw in de hal. 

 
Er is een nieuwe vrijwilligster Gerty van Ophuizen. 
 
Deze dame helpt 1 maal per week met de maaltijden. 
En helpt om de 14 dagen met de het sjoelen. 
Wij zijn erg blij met deze versterking!!!! 

Vooruitblik 
 
We hopen met zijn allen dat de 
1½ mtr. losgelaten kan en mag 
worden. Iedereen heeft telkens 
meer moeite om hier rekening 
mee te houden. Ook dan kunnen 
wij soepelere zijn met het aantal 
mensen dat er in onze ruimtes 
kan en mag zijn. 
 
Daar de deelnemers  erg blij wa-
ren met het samen wandelen, 
gaan we dat in September ook 
weer doen. 

Er zijn plannen en al contacten 
om eens per maand een gezel-
lige muziek middag te organi-
seren, we  hopen hier spoedig 
mee te kunnen starten. 

Koersbal ligt in heel Doesburg 
plat. Ook hier zijn we mee be-
zig zodat er in onze stad, dit 
leuke spel weer gespeeld kan 
worden. 

                                                               
   
       

Voor wie een brief heeft ont-
vangen om de zelftesten te 
bestellen en daar hulp voor 
nodig heeft. Dit kan vrijdag 3 
sept om 13.30u, of  10 sept 
om 10.30u. Neem de brief die 
u ontvangen heeft mee!!! 

www.ontmoetingsruimte- 
grotenhuys.nl 

Tijdens het “buurtmaak-feestje”, 
zijn er 3 vrijwilligster actief ge-
weest. 
Tine Gerardus 
Gerty v.Ophuizen 
Lies Bruns-
veld 
 
Zonder 
hun inzet 
zou de 
middag er 
heel an-
ders uitgezien hebben. 
Super bedankt voor jullie gewel-
dige inzet!!! 



Buurtmaken op Grotenhuys 
 
 

Wat al ruim een jaar geleden had zullen gebeuren, maar door corona net als zoveel zaken moest worden 
uitgesteld, was op vrijdag 27 augustus dan zover. Het was buurtmaken op Grotenhuys, ofwel Stichting 
Ontmoetingsruimte Grotenhuys stelde zich voor aan de buurt. 
 

Om drie uur hield voorzitter Jaap Scheltes zijn welkomsttoespraak waarna wethouder Birgit van Veldhui-
zen het lintje doorknipte waarmee de ontmoetingsruimte officieel werd geopend. Bij de toegangsdeuren 
werden de bezoekers voorzien van een gezellig welkomstdrankje waarna ze, weliswaar door corona nog 
geleid door peilen, de ruimte  binnen konden. 
 

Binnen waren diverse clubs die lieten zien wat hun bezigheden waren die ze op hun clubavonden of mid-
dagen op Grotenhuys hadden. Zo waren ze er van de schaakclub en de postzegelvereniging, maar natuur-
lijk was de spelletjesclub er ook en de sjoelbak was een favoriete plek. Want hoe leuk is het om even een 
paar schijfjes te schuiven? 
 

Tussen de bezoekers door liep Arno, van cateraar Coen Evers, die iedereen van de meest heerlijke hapjes 
voorzag. Van soepjes tot groenten en vlees, het kwam allemaal langs. Nadat de stands binnen waren be-
zocht kon er op het terras nog een drankje worden genuttigd, en ja daar kwam Arno ook steeds langs. 
Ook speelde het draaiorgel gezellige deuntjes en zo werd het een echt feestje. 
 

Al met al werd het een heel gezellige middag en het bestuur van Grotenhuys hoopt u allen graag terug te 
zien bij de maaltijden, het koffie drinken of bij de andere activiteiten! 
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Samen kletsen 

De voorzitter Jaap Scheltens aan het woord 

Coen Evers met een van de vele lekkere proeferijtjes 

Proeven, kijken, vragen wat er allemaal te doen is 


