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7 december - Dag van de vrijwilliger
Groen Doen kan niet zonder vrijwilligers. Elke dag haalt een vrijwillige buschauffeur onze cliënten op
in Zundert en Rijsbergen om ze bij Groen Doen te kunnen laten werken. En aan het einde van de dag
brengen deze chauffeurs de cliënten ook weer terug naar huis.
Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten hebben we ze meegenomen naar het orgelmuseum in
Zundert. Eerst koffie met gebak en daarna gezellig luisteren naar orgelmuziek. Een klein dansje
konden we natuurlijk niet laten.

Groen Doen 2022 – januari

Bij terugkomst hadden we wel honger. Terwijl de chauffeurs nog gezellig zaten na te praten over de
gezellige ochtend, gingen de begeleiders in de keuken aan de slag om pannenkoeken te bakken. Wat
een feest was dat zeg! De chauffeurs werden door een cliënt nog eens extra bedankt met een
prachtige tekening en mooie woorden. Nadat de buikjes waren gevuld werd er samen nog een
spelletje gespeeld. De chauffeurs hebben er enorm van genoten en kijken al uit naar volgend jaar!
Maar ook het bestuur van Groen Doen bestaat uit vrijwilligers. Naast hun vaste baan en huishouden
zetten zij zich met liefde en plezier in voor Groen Doen. Ook zij werden dus in het zonnetje gezet. Ze
ontvingen per post een lekker doosje Merci én een kaart die door de cliënten zelf was gemaakt

In memoriam Henk
Op 28 november is na een kort ziekbed onze geliefde collega Henk van Dongen overleden. Zijn
overlijden kwam voor ons allemaal zeer onverwacht en sloeg in als een bom.
Samen hebben we herinneringen aan Henk opgehaald. We maakten een mooie gedenktafel met
daarop foto’s en kaarsjes. Ook lag er een schriftje op tafel. Hierin kon iedereen die dat wilde een
tekening maken, of iets schrijven.
Iedereen gaat anders om met verdriet en gemis en dat is natuurlijk helemaal prima. Sommigen van
ons hadden er behoefte aan om “gewoon” te doen wat ze anders ook zouden doen. En ook dat
behoorde natuurlijk tot de mogelijkheden.
Namens Groen Doen is er door een medewerker een mooi bloemstuk gemaakt. Het bloemstuk paste
helemaal bij Henk; prachtige roze bloemen en lelies en in de kruiwagen waar hij iedere dag mee
reed. Ook zaten er lege potjes in verwerkt, omdat hij die altijd opruimde. En ook zijn pet kreeg een
plekje in het bloemstuk. Op de kaart die erbij zat stonden alle namen van de collega’s en de tekst
“Da witte gij wel hé, dat we jouw gaan missen”.
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Kerstviering 2021
We hadden zulke mooie ideeën voor een bijzondere kerstviering. Maar helaas ging dat feest niet
door. Want eerst kwam het bericht dat binnen Amarant de boosterprik uitgedeeld zou worden. Geen
probleem, dachten we. Verzetten we toch gewoon de datum naar 20 december, zodat iedereen die
dat wil er bij kan zijn?
Toen volgde er een persconferentie, waarin werd verteld dat alles helaas weer dicht ging. De
kerstviering die we in gedachten hadden, ging dus ook op 20 december niet door.
Maar… ons krijgen ze niet klein. Zo creatief als dat wij zijn, verzinnen we iets anders en maken we er
alsnog een supergezellige dag van!
Iedereen was gekleed in zijn mooiste kerstkleding. We begonnen met koffie en kerstboord. Een echte
traditie en tradities moet je ten slotte in ere houden. De kerstpakketten werden uitgedeeld, met
daarin een persoonlijk fotoboek. We hadden nu de hele dag om ze te bekijken en ook om die van de
anderen te bewonderen.
Maria las een mooi kerstverhaal voor. Een beetje lang was dat verhaal wel. Toen ze klaar was hadden
we dan ook echt wel flinke trek. Broodjes kroket en frikandel stonden op het menu, dus dat was echt
smullen. Ook over de invulling van de middag was nagedacht. We konden een leuke kerstfilm kijken
of een spelletje spelen. Het werd dan ook een hele gezellige, knusse middag, zo met z’n allen.
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Als afsluiting van de dag maakten we samen een fijne wandeling buiten, waarbij we eindigden bij
Hans en Francien in de schuur. Daar stonden drankjes en vulden we onze buiken met kaas en worst.
Ook was er muziek uit de jukebox, waardoor we de dag in stijl en met veel gezelligheid afsloten.
Hmm… maar vergeten we niet iets? Ja….. Maria is jarig! Dat betekent natuurlijk trakteren. Bovenop
al het lekkers van vandaag was er ook nog eens gebak, want een verjaardag is geen verjaardag
zonder gebak. En wij hadden op onze beurt een leuke verrassing voor de jarige!
Hoewel de kerstviering er iets anders uitzag dan de bedoeling was, kunnen we toch terugkijken op
een geslaagde dag, met bovendien heel veel lekkers!

Nieuwjaarswens

Wij wensen jullie een gezond & gelukkig

Het is helaas weer een corona jaar geweest.
Met pijn in ons hart hebben we niet met onze vrienden en familie het nieuwjaar
kunnen vieren…
Maar we gaan voor weer
12 mooie maanden
52 succesvolle weken
365 leuke dagen
8760 gezonde uren
525.600 zorgeloze minuten

31.536.000 gelukkig seconden

Met vriendelijk groeten
Van het team en bestuur en de cliënten van groen doen.
*In verband met de corona maatregelen kunnen wij dit jaar helaas geen nieuwjaarsborrel houden.
Ontworpen door : Sam Graauwmans
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Wat gaan we doen in 2022?
Een belangrijke pijler voor Groen Doen in het komende jaar is het werven van cliënten en het
vergroten van naamsbekendheid. Hiervoor willen wij graag ook jullie hulp inroepen.
Ben of ken je iemand die op zoek is naar een leuke dagbesteding in een landelijke omgeving in het
groen.

Neem dan contact met ons op, we geven graag een rondleiding en bespreken de
mogelijkheden bij Groen Doen.
Team Groen Doen
Egeldonkstraat 4
4881 NH Zundert
Tel: 06- 46438349
E-mail: info@groen-doen.nu
Website: www.groen-doen.nu

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar info@groen-doen.nu

