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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  
 

 

 

Om op maandagmiddag 4 en 
18 juli en verder  1 x per 2 
weken, te komen 

     SJOELEN.  
Vanaf 14.00 uur bent u  van 
harte welkom in de  ontmoe-
tingsruimte voor een gezelli-
ge en sportieve middag.  
 

Groetjes Henny en Gerty 

OPGELET 

MET INGANG VAN JULI WORDT DE ZOMERBORREL  
NIET MEER GEHOUDEN OP VRIJDAGMIDDAG MAAR OP  
ZATERDAG VAN 15.00 TOT 17.OO UUR  
 

Op 10 juni hebben we feestelijk ons vernieuwde terras geopend. Er 
was nauwelijks plek voor iedereen die nieuwsgierig was. We werden 
blij verrast door de vetplanten die we gekregen hebben van een aantal 
bewoners. Het ziet er nog feestelijker uit.  
We hopen dat u vaker gebruik zult maken van dit terras. We gaan in 

de zomer nog even door met deze middagborrel. In juni nog op vrijdag 

maar in juli wordt  het de zaterdagmiddag                                             

ivm andere groepen op vrijdag.  
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Chinees Buffet. 

Deze maand hadden we 

gekozen voor een 

Chinees Buffet. Volgens 

ons heeft iedereen ervan 

genoten. Er was ruim 

voldoende en de zaal zat 

flink vol.  Omdat 

iedereen het lekker 

vond, denken we dus dat 

het voor herhaling 

vatbaar is.  We zijn 

benieuwd of het 

volgende buffet op 29 

juli ook zo goed bezocht 

zal worden. Laten we 

duimen voor goed weer. 

Wisten jullie dat: 
Harrie een hele goede pleisterplakker is.  
 

Dat Sjors ons heel goed geholpen heeft met het ophangen  
van de nieuwe tuinslang.  
 

Dat Fred op zoek is naar een schoffel om onkruid uit de 
“tuin" van de ontmoetingsruimte. 
 
Dat we een talent in ons midden hebben die zijn                                

schilderijen van Doesburg misschien gaat exposeren?  

Ontmoetingscentrum Grotenhuys is geen organisatie van beroepskrachten maar van vrijwilligers! 

We doen allemaal ons best, maar horen graag van u wat beter kan. 
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