
Men zegt wel eens: Maart roert 
zijn staart. Toch was februari ook 
vrij onstuimig met Corrie, Dudley 
en Eunice en Franklin. Laten we 
hopen dat maart wat rustiger 
verloopt.  
 We zijn ook erg blij dat de Co-
ronamaatregelen verdwenen 
zijn. Er kunnen dus weer activi-
teiten worden georganiseerd, 
zonder de 1.5 meter en 
met meer deelnemers. Dat 
kun u zien in de activitei-
tenkalender.  
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Carnaval is weer achter de rug en 

het stamppotbuffet was een suc-

ces. Welk buffet er in maart komt 

is nog een verrassing maar er 

komt er zeker weer eentje. We 

hebben nog wel ideetjes, maar 

suggesties zijn natuurlijk 

altijd welkom.  

O N T M O E T 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  

Terras 
Omdat we graag wat vaker gebruik willen maken 

van het terras, zijn we bezig met het opknappen 

hiervan. Woonservice IJsselland wil ons helpen 

met het opknappen van de bloembakken en ande-

re beplanting en we hebben nieuwe meubelen gekocht. Ook zijn we aan het bedenken hoe we wat schaduw 

kunnen creëren voor de warmere dagen. We hopen dat het erg mooi wordt en dat men wat vaker buiten kan 

zitten met mooi weer. Maar ook dat er in elk jaargetijde genoten kan worden van de begroeiing. 

Lenteprijsrebus 
Lever uw oplossingen in, in de 

brievenbus bij de koffieautomaat 
in de hal.  Onder de goede inzen-
ders verloten we een leuke lente-

surprise. 
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Hallo Buurtbewoners Grotenhuys, 
 
De Buurtpreventie WhatsApp Grotenhuys is een succes.  
Bedankt, dat u mee wilt doen aan de veiligheid van alle bewoners. 
Het voordeel van deze groepsapp is, dat gelijk iedereen op de hoogte 
wordt gesteld,  
als er vreemde mensen bij u aan de deur staan. 
Zodat u uw huis niet uit hoeft om andere buurtbewoners te waarschu-
wen. 

Hierbij wat uitleg, over hoe deze WhatsApp groepsapp werkt; deze is alléén bestemd voor waarschuwingen 

als u verdachte personen ziet. 

 

Staan er mensen voor de deur en u vertrouwd het niet, blijft binnen, niet open doen! 

Schrijf op de groepsapp Grotenhuys ;  „Voor mijn deur huisnr  ...  zie ik vreemde mensen” 

Wacht op reactie, alle mensen op de groepsapp kunnen lezen waar u woont en zeggen wat u moet doen. 

 

De mensen die op dezelfde verdieping wonen, binnen blijven en wacht op reactie 

van meerdere buurtbewoners , zodat we gezamenlijk, deze verdachte mensen aanspreken. 

 

Als u niet op de groepsapp. van Grotenhuys kan, omdat u geen WhatsApp heeft, 

zou u misschien met uw buren een telefoonnummer kunnen uitwisselen,  

zodat u in ieder geval elkaar kunt bellen als u iets verdachts ziet . 

De contactpersonen zijn: Hans de Wolf     tel.nr. 06 12023688 

                                         Koen Eggens      tel.nr. 06 24104125 

 

Als u zich nog wilt aanmelden voor de Buurtpreventie WhatsApp Grotenhuys kan dit bij 


