
 
Jaarverslag 2020 afdeling Well / Wellerlooi 

 
 
 
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar met alle Corona beperkingen. Er is door het bestuur weinig 
vergadererd, een enkele keer toen het nog mocht op gepaste afstand en  1x digitaal. Met de vrijwilligers is 1x 
op gepaste afstand in een grote zaal vergaderd. 
 
We hebben afscheid genomen van enkele vrijwilligers (gestopt met vrijwilligerswerk) maar hebben 
tegelijkertijd ook nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. In 2020 waren er 2 vrijwilligers alweer 10 jaar en 2 
vrijwilligers/bestuursleden 15 jaar bij de Zonnebloem. Natuurlijk zijn ze in het zonnetje gezet met in 
achtneming van de regels. 
Helaas hebben we ons zeer gewaardeerd bestuurslid Annie van Opbergen door overlijden verloren. We hopen 
in 2021 nog versterking te krijgen in ons bestuur. 
 
Ondanks alle beperkingen zijn alle vrijwilligers van de Zonnebloem Well/Wellerlooi weer volop bezig zijn 
geweest om zich in te zetten voor haar/zijn gasten. Hieronder  een impressie van de activiteiten.  
 

 
14 januari, Koffiemiddag Well 

In de gezellig aangeklede zaal “Vink”  werden de gasten verwelkomd door de vrijwilligers, waar getrakteerd 
werd op koffie met lekkere vlaai. De muzikale omlijsting van deze middag werd verzorgd door Lisette Lukassen 
uit Erp ook wel bekend onder de naam “Pearl”.  Na een gezellige middag waar gezongen, gedanst en de 
polonaise gelopen werd, ging iedereen huiswaarts. 
 

 
11 maart, Vrijheidsmuseum Groesbeek 

Na een hartelijk ontvangst, een heerlijke uitgebreide koffietafel verzorgd door het Vrijheidsmuseum werden er 
groepen gevormd en kregen we een uitgebreide en imposante rondleiding.  
Helaas was dit onze laatste activiteit van dit jaar ivm de Corona beperkingen. 
 

 
April 

Door de maatregelen geen bezoek aan de Paddestoelerij maar een brief van het bestuur met uitleg over het 
cancelen van activiteiten vergezeld met een reep chocolade door de vrijwilligers naar alle gasten gebracht. 
 

 
Mei 

Dit jaar geen Dankdag voor de Vrijwilligers maar de vrijwilligers werden dankzij vakgarage Wejebe en Spieren 
voor spieren in het zonnetje gezet met een tas gevuld met leuke dingen. 
 

 
Juni 

Er zijn beschermingsmiddelen uitgedeeld aan de vrijwilligers zodat er toch ook huisbezoek kan zijn. Ook zijn er 
kaarten, beschikbaar gesteld door de Zonnebloem, met een mooie tekst en een persoonlijke noot 
rondgebracht. 
  



 
Juli 

In deze maand hebben de vrijwilligers een attentie in de vorm van een mooie kaart en Zonnebloem zaadjes bij 
de gasten rondgebracht met daaraan een wedstrijd gekoppeld wie de hoogste zonnebloem kon kweken. De 
hoogste was maar liefst 218 cm!!! 
 

 
Augustus 

Op initiatief van de vrijwilligster die altijd voor de soep zorgt tijdens de jaarlijkse Picknick is er soep gemaakt en 
rondgebracht bij alle gasten. 
 

 
September 

In plaats van de traditionele Ziekenzondag met de mis in de kerk werden er begin september Zonnebloemen 
rondgebracht bij alle gasten. 
 

 
November 

Geen stampotten buffet maar aan huis geleverde stampotten! Verzorgd door Slagerij Ankersmit en natuurlijk 
door de vrijwilligers rondgebracht. 
 

 
12 December 

Ook dit jaar ontbrak de Kerstattentie natuurlijk niet. Een rijk gevulde Goodybag, verzorgd door enkele 
vrijwilligers. Tussen Kerst en de Jaarwisseling werden de gasten nog verrast door een kaart. 
 

 
Lotenverkoop 

In 2020 is er besloten, gezien alle maatregelen, om de loten verkoop een jaar over te slaan. 
 

 
RABO club support 

In november ontving onze afdeling maar liefst €465 dankzij de vele stemmen die we mochten ontvangen. We 
hopen er in 2021 iets moois mee te kunnen en vooral mogen doen. 
 

 
Het zomer tientje 

Met het “zomertientje” kunnen gasten 1 op 1 met hun vrijwilliger opstap. Dit jaar was het een beetje passen en 
meten gezien de maatregelen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Zou u na het lezen van dit jaaroverzicht denken “Wat ’n leuke organisatie “de Zonnebloem” daar wil ik meer 
over weten”. Kijk dan eens op de site www.zonnebloem.nl, of als u gast wilt worden neem dan gerust contact 
op met onze bestuursleden bezoekwerk. Voor Well: Riet Linders 0478-501512, voor Wellerlooi: Petra Martens 
06-30135969. Zij kunnen u vertellen wat er mogelijk is. 
 


