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Als voorzitter van de Stichting Ontmoetingruimten 
Grotenhuys is mij gevraagd een voorwoord te 
schrijven voor deze laatste nieuwsbrief. Het is al 
alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021. De 
laatste maand is al weer ingegaan. 
Er is de laatste jaren jaar veel gebeurd in en om 
Grotenhuys. Na een slechte start, omdat de corona 
nog steeds contacten onmogelijk maakte en voor 
de mensen die tussen de middag normaal beneden 
aten deze maaltijd alleen op eigen kamer konden 
nuttigen. 
Nu is de situatie langzaam aan toch gelukkig weer 
verbetert. Er wordt volop gevaccineerd en de ken-
nis over corona is beter. 
De ruimten op de verdieping zijn opnieuw opge-
knapt en we hebben beneden en boven nieuw 
meubilair gekregen. Eind november is er ook nog 
een nieuwe vloer in de benedenruimte aange-
bracht. 
De plannen voor komend jaar zijn dat we ook het 
terras een opknapbeurt willen geven met nieuw 
meubilair en parasols of met zonneschermen en de 
nodige plantenbakken. Ook wordt door Woonser-
vice IJsselland de terrasvloer opgeknapt en ook de 
buitenverlichting verbeterd. Zo zie je maar de Stich-
ting Grotenhuys zet zijn beste beentje voor. 
Verder is het de bedoeling dat er een duidelijke 
taakafbakening komt waarbij met de verschillende 
disciplines een aanspraakpunt kan worden ge-
maakt voor bezoekers. Ook voor klachten of aan-
vullingen van uw kant staan we graag open. Vertel 
tegen diegenen die daarvoor een aanspreekpunt is 
en een coördinerende rol heeft wat u kwijt wil. Maar 
realiseert u zich wel dat de Stichting alleen werkt 
met VRIJWILLERS. Dus mocht er eens een keer 
wat fout gaan probeer dat dan te bespreken met 
diegene die daarvoor aanspreekbaar is. 
Verder wens ik u allen een heel fijn Kerstfeest een 
bijzonder gelukkig Nieuwjaar. 
Met vriendelijk groeten, 
 

Jaap Scheltes 
 

 

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  
 

Deze (brandvertragende) met de verlich-
ting hebben wij gekregen van . 
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Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Marion Berends en ben sinds december 2019 secretaris voor Stichting Ontmoetingsruimte 
Grotenhuys. Mijn taken zijn het bijhouden van de mail, het bijwonen en notuleren van de bestuursverga-
deringen en mails sturen voor zaken die het bestuur wil aanpakken. 
 
Daarnaast heb ik twee en half jaar als maaltijdvrijwilliger iedere dinsdag op Grotenhuys de warme maaltijd 
op tafel gezet of het desgewenst bij de deur van uw appartement gebracht. Maar ik heb besloten om per 1 
januari als maaltijdvrijwilliger te stoppen. 

Ik ben Chris Mulder, geboren Doesburger (1949).  Sinds maart 2020 woonachtig in Grotenhuys.  In juni 
vorig jaar gevraagd door Liesbeth om penningmeester te worden van de Stichting Ontmoetingsruimte 
Grotenhuys.  Dat leek me wel wat (had al enige ervaring met dit werk), maar bleek uiteindelijk toch veel-
omvattender dan ik dacht.  Maar ook interessant en vooral leuk.  En dank zij de uitstekende ondersteu-
ning door Liesbeth heb ik veel bijgeleerd en loopt de financiele administratie nu naar (mijn) wens.  Maar 
aanwijzingen voor verbeteringen zijn altijd welkom. 
 
Mijn werkzaamheden bestaan vnl. uit:  

het bijhouden van de financiële transacties in de ontmoetingsruimte, waar alleen cashgeld wordt ge-
bruikt. Dit komt allemaal in het kasboek. 

Het opstellen van facturen van de groepen die gebruik maken van de ontmoetingsruimte en daarbij 
consumpties gebruiken.  Dit wordt vaak per maand afgerekend. Dit loopt via de bank en wordt bij-
gehouden in het bankboek. 

Voor bovengenoemde werkzaamheden ben ik volledig afhankelijk van de informatie ( op briefjes, bon-
nen en formulieren) die door de vrijwilligers in de ontmoetingsruimte aan mij wordt doorgegeven.  

En verder het betalen van in te kopen goederen, aanschaf van apparatuur, onderhoudskosten enz.   
En daar horen natuurlijk ook bij de vaste lasten (water, elektriciteit enz).  Dit verloopt grotendeels 
via de bank. 

De financiering van het geheel bestaat hoofdzakelijk uit gemeentelijke subsidie en uit de verkoop van 
consumpties aan bezoekende groepen.  
Voor vragen en op- of aanmerkingen betreffende bovenstaande werkzaamheden ben ik bereikbaar via: 

Mail      penningmeester@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl 
Tel:       06-11704443 
Adres:  Van Brakellaan 114, 6981 JN Doesburg 

mailto:penningmeester@ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl
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Mijn naam is Els Meester en ik ben 1 van de coördinatoren van Ontmoetingsruimte Grotenhuys. Ik ben 
vooral verantwoordelijk voor de activiteiten in de ontmoetingsruimte en huiskamer. Samen met Liesbeth 
heb ik in 2019 de stichting vorm gegeven en ik vind het erg leuk om dit werk te doen. Ik hoop dat we ooit 
als corona onder de duim is, nog heel veel leuke activiteiten kunnen organiseren en dat er weer meer 
mensen kunnen komen koffiedrinken eten.   

Hallo allemaal 
Ik ben Gerda Lenderink. 
Ik ben al een poosje coördinator, voor hoofdzakelijk de maaltijden en het koffiedrinken. 
Ben veel in de keuken, stuur de vrijwilligers bij als dat moet. Maak ook de vrijwilligerslijst per maand. 
Voel me erg thuis tussen de mensen en wil iedereen het  zoveel mogelijk het naar de zin maken. 

Mijn naam is Fred Eveleens 56 jaar en sinds juni 2020 woonachtig in het Grotenhuys. Eerst samen met 
mijn mopshond Joan en vanwege overlijden nu samen met mijn keeshond Freya.  
Ik heb geleerd voor aankomend instellingskok waar ik in Maarssen gewerkt heb.  
 
Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan. Zo ben ik actief geweest in de politiek, conciërge op een basis-
school, secretaris jongeren gehandicaptenraad, presentator technicus bij diverse ziekenomroepen. Sinds 
5 jaar 3 ochtenden werkzaam op zorgboerderij “de Thushoeve” in Zevenaar.  
En nu dus ook hier in het Grotenhuys als coördinator planning in het restaurant en gewoon de handen uit 
de mouwen steken waar hulp nodig is. U zult mij dus niet alleen als bewoner maar ook als vrijwilliger te-
gen komen.  
Ik wens u hele fijne feestdagen en een goed Nieuwjaar toe.  
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Ik Liesbeth Snippe 
 
Ben, net zoals Els sinds het vertrek van Cambio , betrokken bij de Stichting Ontmoetingsruimte Gro-
tenhuys. 
 
René en Antoinette vroegen mij om bij de opzet van de Stichting te helpen. Dit vond ik hartstikke leuk 
en zinvol en heb dat ook met passie op me genomen. Heb toen wel gezegd dat het tot het eind van 
het jaar was. 
 
De opzet van de stichting duurde wat langer dan ik dacht. Op 19 november 2019 konden we eindelijk 
als stichting gaan functioneren. Subsidie regelen, inschrijving KvK enz. 
Plannen om ons naar heel Doesburg te presenteren werden ook gemaakt. Dit kon ineens allemaal 
niet, corona kwam.. 
Al met al ben ik 2 jaar langer gebleven dan aanvankelijk mijn bedoeling was. 
Nu had ik bij het bestuur al in het najaar aangegeven dat ik op 31 december a.s. stop met het actief 
betrokken zijn bij de stichting. 
In het voorjaar wil ik me gaan oriënteren op werk, of weer ondernemer worden. 
Hiervoor moet ik, vooral in mijn hoofd, weer tijd en ruimte hebben. Dit combineren met mijn activiteiten 
voor de stichting kan ik niet en het over dragen van mijn taken vraagt tijd. 
 
Kortom in januari draag ik mijn laatste taken over en daarna ben ik altijd bereid om, te adviseren als 
mij dat wordt gevraagd. 
Bijna 3 jaar heb ik dit met liefde en passie gedaan. Hoop dat ik heb bijgedragen aan een mooie Stich-
ting voor Doesburg in een schitterende locatie. 
En als ik tijd heb zal ik nog wel binnen wippen tijdens een of andere activiteit.    
Die hopelijk volgend jaar weer volop mogen!!!!!!!!! 
 
Hele mooie feestdagen en een spetterende,   
                                                     gezond 2022   
      

Informatie volgt  
         snel 


