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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. 

 

Een terugblik op het oude en 

vooruitzicht op het nieuwe jaar. 

 

Team Groen Doen 

 
 

 

NIEUWSBRIEF 
 

 

Stichting GoenDoen 

werkt! 
 

 

  

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief: 

 Herfstwandeling 

 Kerstviering 

 Eindejaarsfeest 

 Nieuwjaarsborrel 

 Groen Doen veranderingen 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Beste Groen-Doeners, Familieleden, begeleiders en 

belanghebbenden. 

Groen-Doen wil u graag uitnodigen om samen het glas te heffen 

op het nieuwe jaar 2016.  

 

Dit willen we doen op: 

zaterdag 23 Januari van 10.00u tot 12.00u 

Locatie: Groen-doen  Egeldonk straat 4 

Tot de 23ste! 
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Groendoen 

veranderingen 

Als vrijwilliger zijn Jan Dictus en Rinus 

Havermans GroenDoen komen 

versterken om met ons busje een 

aantal cliënten op te halen. Daar zijn 

we erg  blij mee.  

Gijs Mol en Alphons Meerding zijn 

recent komen werken bij de groep. We 

heten hen van harte welkom! 

Rob Struijs loopt stage vanuit school, 

om te bekijken en te ervaren hoe het is 

om bij GroenDoen te werken.  

         

 

 

 

 

 

 

 

Herfstwandeling   

Elk jaar merken we het wisselen van de seizoenen op de 

kwekerij, doordat de werkzaamheden gedurende het jaar 

veranderen. Maar het is ook leuk dit op een andere locatie 

te beleven. Op 4 dec was het een erg mooie zonnige dag, 

dus besloten we naar de Heemtuin in Rucphen te gaan. 

 

De heemtuin is een natuurlijke tuin ongeveer 2 hectare. Er 

groeien in het wild voorkomende plantensoorten en er zijn 

verschillende landschapstypen van Nederland te zien. In de 

tuin werden we verwelkomd door vrijwilligers van de 

Heemtuinwerkgroep Leny Kuijstermans en Rietje. Zij weten 

veel van de natuur en de heemtuin en hebben ons 

rondgeleid. Tot onze verrassing werd er niet alleen verteld 

over de planten en bomen maar stonden er ook (opgezette) 

dieren in de tuin. Zo kon iedereen niet alleen het verhaal 

horen, maar ook de dieren echt voelen! Dit vond iedereen 

geweldig. Zo waren de o.a. de vos, de eekhoorn, kerkuil te 

zien. Ook aan de insecten was gedacht in de heemtuin. 

Speciale planten voor vlinders en een plaatsje waar wilde 

bijen en vleermuizen een huisje hadden waren van dichtbij 

te zien.  

Na deze bijzondere wandeling hebben we nog koffie en 

thee gedronken en zelfgemaakte cake gegeten in de 

ontvangstruimte van de Heemtuin. Die was erg lekker en 

daar bleef dan ook niets meer van over. Tevreden hebben 

we daarna afscheid genomen en weer teruggereden naar 

GroenDoen. 
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Op zaterdagmiddag 12 december, veranderde het Leijakkerplein in Rijsbergen in een prachtig 

Dickensplein, met een fantastische Kerstsfeer. Ook wij hadden een stand gekregen waar wij 

onze waren uit konden stallen. Dit jaar gingen we niet voor de verkoop, maar wel voor de 

spelletjes. De grabbelton en het enveloppen trekken werden druk bezocht. Ook was er een 

leuke kijkdoos, waar wij een originele kerstgroet in lieten zien. Er werd zelfs gezegd dat onze 

kraam de drukste was van allemaal. De prijzen waren erg mooi, het waren zelf gemaakte 

kerststukjes en kerstversiering.  

De organisatie had goed gezorgd voor een winterse sfeer. Gelukkig, want het weer was niet 

winters. Het was een lekkere, zachte, bijna zwoele avond. Heerlijk om rond te wandelen en de 

erwtensoep en glühwein smaakte er niet minder om.   

Voordat de avond om was waren wij door de envelopjes heen. Een groot succes dus en daar 

waren we blij mee.  

 

Want de opbrengst hadden we bestemd voor 

een goed doel, te weten Stichting Tashi Delek. 

Daarom konden wij op maandag 4 januari het 

bedrag van € 70,-- overhandigen aan Jan 

Dictus van de Stichting Tashi Delek. Het 

bedrag is met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar 

gesprokkeld. En wij allemaal van Groen Doen 

zijn blij dat wij, hoe klein ook, een bijdrage 

hebben kunnen leveren aan de ontwikkeling 

in Nepal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt Amarant 
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Groen Doen          

Egeldonkstraat 4  

4881 EH Zundert 

tel: 076- 464 383 49 

   E-mail: info@groen-doen.nu 

 Website: www.groen-doen.nu 

Eindejaarsfeest 

Om het jaar 2015 goed af te sluiten, hebben we een gezellig 

samen zijn gevierd met een feestelijk tintje. Dit hebben we 

gedaan met alle medewerkers van Stichting Groen Doen, waar 

uiteraard ook de vrijwilligers bij horen. Iedereen kwam in 

zijn/haar mooiste kleren met een opperbest humeur. 

 

De dag kreeg een extra kersttint met een stuk kerstbrood bij 

de koffie en een bezoek naar de Bosrand. We hebben daar met 

veel aaahh’s…en ooohh’s… naar alle mooie kerstballen, 

kerststukjes en treintjes gekeken. De lunch was heerlijk door de 

kookkunsten van Maria en Yvonne.  Voor de middag had 

Jeanne een kerstverhaal voorbereid en kwamen ook wat 

bestuursleden gezellig wat drinken met een hapje van Adrie.  

 

Onze groep heeft een goede afsluiting gehad met een 

kerstattentie met als thema “ warm de winter door “. Hierin 

zaten enkele dingen zoals bv. warme sokken, sjaal, muts, 

chocomel, cup a soup ed. Na elkaar hartverwarmend fijne 

feestdagen te wensen hebben we het jaar 2015 van Groen 

Doen mooi afgesloten. 

 


