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Hallo allemaal, 
 

De nieuwe nieuwsbrief van Groen doen is weer 

klaar met nieuws over wat er zoal gebeurt 

binnen onze stichting. 

 

Eén van de belangrijke uitgangspunten van 

GroenDoen is plezier maken met elkaar binnen 

de werkomgeving.  In deze nieuwsbrief is o.a. 

te lezen hoe bij Groendoen werk ook wordt 

afgewisseld met andere activiteiten. Werk en 

plezier gaan hand in hand. 

 

Team Groen Doen 

 
 

 

NIEUWSBRIEF 

 

 

Stichting GroenDoen werkt! 
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Veranderingen 

Jan Dictus haalt al een tijdje als vrijwillige chauffeur 

een aantal cliënten op. Op maandag verzorgt hij het 

vervoer, zodat de begeleiders andere taken kunnen 

uitvoeren. 

Om het vervoer meer onafhankelijk te kunnen 

verzorgen is er een eigen busje aangeschaft. Deze 

wordt gesponsord door Autobedrijf Schrauwen 

Zundert. Een erg mooi initiatief! 

De laatste hand wordt gelegd aan het 

kwaliteitssysteem HKZ (kwaliteitsnorm voor zorg). 

Eind oktober wordt de proefaudit gehouden om de 

puntjes op de i te zetten. Zorg = kwaliteit! 
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Groendoen milieu bewust 

De overheid heeft bepaald dat binnenkort een 

vergoeding gegeven gaat worden op plastic flesjes 

zonder statiegeld. Om een extra centje te sparen voor 

leuke dingen, en om milieu bewustzijn bij te brengen 

gaan wij die plastic flesjes inzamelen. Help mee en 

breng zoveel mogelijk plastic flesjes mee naar Groen 

doen.  

         

 

 

 

 

 

 

Bloemencorso Zundert bestaat alleen door dat heel veel inwoners een steentje bijdragen aan 

dit geweldige evenement. Daarom helpt Groen doen haar buurtschap Laarheide jaarlijks met 

het prikken van de Dahlia’s. Vrijdag 4 september hebben we ons beste beentje weer voor 

gezet! De bloemen wordt dan per kleur en soort op een grote tafel gelegd om vervolgens 1 

voor 1 te worden voorzien van een spijkertje. Dit is weer eens wat anders dan stekken of 

buiten werken. Deze afwisseling zorgt voor een andere energie binnen de groep, die positief 

werkt. Er wordt dan ook veel gelachen en plezier gemaakt. Mee helpen aan zo’n grote 

corsowagen is dan ontzetten leuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemencorso Zundert 2015   

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.breda.nl/data/files/imagecache/eigen_keuze/wysiwyg_imageupload/96/plastic_flessen.jpg&imgrefurl=http://www.breda.nl/blog&h=191&w=420&tbnid=DMiOgRC1sG8jkM:&docid=tNrAIRw80Fe5kM&itg=1&ei=eswYVpb4B4reUe6wotgP&tbm=isch&ved=0CHoQMyg7MDtqFQoTCJadyrC-t8gCFQpvFAodbpgI-w
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Contactmoment Groen Doen  

Familie, vertegenwoordigers, vrienden en bekenden  

van onze Groen doeners waren op donderdagavond  

17 september informeel uitgenodigd voor een 

contactavond met plantenverkoop. Ze konden een 

rondje over de kwekerij te maken en samen met 

kind/ pupil het resultaat van de werkzaamheden 

bekijken. Naast een gesprekje met de begeleider 

was er ook gelegenheid om eventueel wat planten 

uit te kiezen die tegen een gereduceerde prijs te 

verkrijgen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de terugkerende evenementen van Groendoen is het jaarfeest. Dit is altijd een leuke 

gebeurtenis waar iedereen naar uitkijkt. Dit jaar werden we verwacht bij ‘t Pannehûske  in het 

bosrijke gebied van Achtmaal. Het weer was ons gunstig gezind, lekker op een terrasje de 

“werkdag” beginnen, dat gebeurt niet elke week. Na koffie en gebak mochten we gaan spelen: 

oud Hollandse spellen die de nodige vaardigheden en zicht verlangen van onze cliënten. Genoeg 

uitdaging om samen plezier te hebben! Ook het bosrijke gebied werd door cliënten met behulp 

van een step verkend. En als je dan ook nog toevallig iemand tegen komt die alles af weet van 

deze streek en de natuur, weten we meteen waar we doorheen steppen. 

 

Aan het einde van de dag krijg je dan wel honger van al deze activiteiten. Bij Café 2 in Zundert 

stond een barbecue te wachten met uiteenlopende vleessoorten en bijbehorende gerechten.  

Iedereen heeft er met smaak gegeten. Als slot van deze dag werd er nog gedanst en luistert naar 

de muziek die belangeloos werd verzorgt door Denans (Hans van Aalst) en Kees Aerts (KMP 

soundservice).  Solodans en polonaise werd afgewisseld ! Een geslaagde dag voor zowel cliënten 

als medewerkers. 

 

Jaarfeest 
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Vrijdag 2 okt. hebben we onze afsluiting van 

de week gehouden op het aardbeien terras. 

We hebben gezien hoe de aardbeien groeien 

en bloeien.  We hebben volop van de smaak 

genoten in de vorm van een lekkere shake of 

smoothie. Vaarwel zomer van 2015. ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen Doen          

Egeldonkstraat 4  

4881 EH Zundert 

tel: 076- 464 383 49 

   E-mail: info@groen-doen.nu 

 Website: www.groen-doen.nu 
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