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Activiteiten t/m juli 2022

Lente Lunch
Voor bezoekgasten een gezellige
lunch bij de Leurse Hof
Zonnebloemmiddag eind Maart
Met alle gasten een samenzijn
voor een spelletje, een kaartje
leggen of te knutselen in
De Mijlpaal.
Paasattentie
Voor alle bezoekgasten een kleine
attentie.
Lente Bloemstuk
We maken samen met de bezoekgasten een mooi voorjaars
bloemstuk in De Mijlpaal.
Zonnebloem Loterij
Onze vrijwilligers verkopen loten
om de kas te spekken.
Zomeruitje
Voor alle bezoekgasten een gezellige verrassingsmiddag.
Zomertientje
Bezoekgast en vrijwilliger geven
op geheel eigenwijze invulling aan
het zomertientje
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen.
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• Penningmeester:
Anita Hendriks  0487-531414
• Vereniging de Zonnebloem
afdeling Hernen-Leur:
rek.nr. NL18RABO0121509982

• Bezoekwerk:
Simone van Heumen  06-49608050
• Activiteiten:
Ans Peperkamp  0487-531271

Waarom deze Nieuwsbrief?
Dit is de eerste nieuwsbrief van de
Zonnebloem Hernen-Leur. We hopen
deze met regelmaat uit te brengen en
u zo op de hoogte te houden van
onze activiteiten.
De Landelijke Zonnebloem was de afgelopen weken regelmatig te horen
en te zien op radio en televisie in reclamespotjes om donateurs te werven.
In onze nieuwsbrief willen wij u informeren over onze activiteiten, de vrijwilligers, de verschillende acties door
het jaar heen maar ook hoe u zich
kunt aanmelden. Daarnaast leest u
enkele anekdotes en wie weet in de
toekomst nog veel meer.
Afdeling Hernen-Leur is nu 42 jaar
actief en met 12 vrijwilligers bieden
wij onze gasten een aantal activiteiten en uitjes aan.
Echter het belangrijkste onderdeel
van ons werk is het bezoeken van
onze gasten.
Vanwege de corona maatregelen zijn
er veel activiteiten in ons 40-jarig
jubileum jaar (2020) geschrapt en ook
vorig jaar zijn er nauwelijks activiteiten geweest.
Onze vrijwilligers hebben bezoekjes
gebracht aan de voordeur, in de tuin,
kaartjes verstuurd, telefoontjes
gepleegd en er zijn verschillende
presentjes aangeboden.

We hopen dit jaar weer voorzichtig
wat meer te mogen organiseren.
De taken binnen het bestuur en vrijwilligers zijn goed verdeeld en gelukkig is iedereen breed inzetbaar!
Er is aan gasten en vrijwilligers gevraagd wat de Zonnebloem HernenLeur voor hen betekend en mede
daaruit wordt zichtbaar dat ik trots
mag zijn (en ben) op onze afdeling.
Verderop in deze nieuwsbrief worden
alle bestuursleden en vrijwilligers met
naam en telefoonnummer genoemd.
Wanneer u informatie wilt of
wanneer u zich zou willen aanmelden
als gast of vrijwilliger, schroom dan
vooral niet maar neem contact met
een van ons op.
Veel lees plezier!
Riky Pekel.
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Wist u dat……
o

Voor deze eerste nieuwsbrief hebben
we een bezoekje gebracht aan onze
oudste Zonnebloemgast, Piet van
Heumen. Geboren in het jaar 1925
hoopt hij op 28 juni van dit jaar 97 te
worden.
Vrijwilligster Willemien bezoekt Piet
(en eerder ook zijn vrouw) al vele jaren, daar is Piet erg blij mee.
Piet is erg enthousiast over de activiteiten en probeert altijd van de partij
te zijn. Elk uitje is welkom, volgens
Piet!

De opbrengst van de bloemen
verkoop in 2021 € 656,00 was
o Er 200 loten verkocht zijn
o Het Zonnebloemtientje tot eind
dit jaar geldig is
o Ondanks Corona onze gasten toch
bezocht zijn door onze vrijwilligers op allerlei manieren.
o Onze gasten verrast zijn met een
bakje aardbeien, bloemzaadjes,
kaartjes en nog wat andere
attenties

Bart van Heumen
0487-531793

Betty van der Aa
024-6413651

Helma Verheijen
0487-532100

Hennie van Kerkhof
0487-531923

Leny Basten
06-23855786

Rian Gosselink
024-6412932

Willemien Roetert
0487-531528

Het Zomertientje
Voor de
puzzelaars:

Het Zomertientje is in het leven geroepen door de Nationale Zonnebloem
Breda. De bedoeling achter het zomertientje is om als vrijwilliger met je
gast een kleine activiteit/uitje te organiseren. Juist in de zomer zijn er minder activiteiten en dan ligt eenzaamheid op de loer. Onze gasten en vrijwilligers hebben dit als een succes ervaren. Zo is er koffie en gebak genuttigd
op het terras bij de Toekomst, of bij de
Hema in Wijchen, een autotochtje in
de omgeving, een spelletje thuis met
iets lekkers, of een bloemetje voor op
tafel.

Onze vrijwilligers:

