
 
Jaarverslag 2022 afdeling Well / Wellerlooi 

 
 
Het afgelopen jaar was weer een ouderwets jaar zonder beperkingen en konden er weer veel activiteiten 
doorgang vinden.  De vrijwilligers van de Zonnebloem Well/Wellerlooi zijn weer volop bezig geweest om zich in 
te zetten voor hun gasten.  

We hebben twee nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en twee  vrijwilligers waren alweer 10 jaar bij de 
Zonnebloem.  Zij mochten hiervoor het waarderingsbeeldje van de Zonnebloem ontvangen. 
Helaas hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde penningmeester. Op dit 
moment is er een interim penningmeester en wordt de functie van penningmeester medio 2023 opgevuld. 

In 2022 werd er elf keer vergaderd; zes maal met het bestuur en vijf maal met de vrijwilligers. 

Hieronder een impressie van de activiteiten 
 

 
Januari, Koffiemiddag in Well 

De gasten werden in de Buun verwelkomd door de vrijwilligers, waar getrakteerd werd op koffie met vlaai.  De 
muzikale omlijsting van deze middag werd verzorgd door Gerrie van Riswijck en Jo de Best, twee 
accordeonisten, met lekkere meezingliedjes. De middag werd afgesloten met een broodje kroket waarna 
iedereen weer huiswaarts ging. 

 
Maart, Paddestoelerij Horst  

Na de ontvangst met koffie en heerlijke koek werden er twee groepen gemaakt en kregen we een uitgebreide 
uitleg over het kweken van paddenstoelen en konden we naar een film kijken. De middag werd afgesloten met 
lekkere hapjes waarin de champignons een hoofdrol vervulden. 

 
April, Peelmuseum, America 

We gingen met een hele grote groep naar het Peelmuseum. Hier werden we ontvangen met koffie en vlaai. De 
rondleiding was in 3 groepen met een gids. Er werd verteld hoe het leven van de turfstekers in de Peel was. De 
oren werden gespitst bij velen toen er over de oorlog werd uitgelegd, hierover was blijkbaar nog niet alles 
bekend bij onze gasten. Zelfs de hut van Rowwe Heze werd bezocht. De dag werd afgesloten met een drankje 
in de horecaruimte wat zeer welkom was want het was een warme dag. Helaas werd een gast onwel en moest 
de ambulance komen. Gelukkig is het, door adequaat en snel handelen van vrijwilligers, goed afgelopen. 

 
Mei, Boottocht vanuit Cuijck 

Dit jaar konden onze gasten  weer mee met de boottocht welke door de regio verzorgd werd. Er werd 
opgestapt in Cuijck. Tijdens het varen kon iedereen genieten van het mooie uitzicht en werd uitleg gegeven 
wat er zoal te zien was. Aan boord werd iedereen verwend met heerlijk eten. 

 
Mei, Dankdag vrijwilligers 

Met de fiets gingen alle vrijwilligers naar Vortum-Mullem waar ze een rondleiding kregen in een klein 
oorlogsmuseum. Het was een speciale locatie daar het museum onder de grond gevestigd was. In de tuin bij 
het museum werd ook geluncht. Op de fiets weer terug naar Well waar de dag werd afgesloten met een 
gezellig samen zijn en een heerlijke maaltijd.  

 



 

 

 
Juni, Huifkarrentocht langs de Maaswerken 

Met twee huifkarren werden de Maaswerken bezocht. Het was een mooie tocht met heel veel blije en 
glunderende gezichten van de gasten. Als verrassing was er een High Tea in de molen bij de Forellenvijver 
Keijzersberg in Blitterswijck. 

 
Augustus, Picknick op het evenementen terrein 

De traditionele Picknick werd weer super goed bezocht. De gasten noemen het altijd het hoogtepunt van de 
activiteiten. Liedjes van vroeger en nu werden door Jan Kersten entertainment ten gehore gebracht. Er kon 
meegezongen worden en er werd zelfs een polonaise gelopen. De middag werd afgesloten met een grootse 
tombola met heel veel mooie cadeaus gesponsord door bedrijven uit Well en Wellerlooi. 

 
September, Ziekenzondag, Well  

Zoals elk jaar werd er gestart met een Heilige Mis in de mooi versierde St. Vituskerk in Well. Pastoor Clemens 
maakte er samen met de vrijwilligers een mooie en waardige dienst van. Na de Heilige Mis werd in de Buun  
een heerlijk diner geserveerd.  

 
November, Stamppottenbuffet, Well 

Een overheerlijk stamppottenbuffet in de Buun, verzorgd door Ankersmit. Een zeer gezellig en geslaagd 
etentje. Natuurlijk werd er nog even stil gestaan bij het verlies van onze penningmeester. 

 
December, Kerstmarkt en Kerstattentie 

De Kerstmarkt bij Intratuin werd weer druk bezocht. Iedereen kon in zijn eigen tempo alle moois bezichtigen 
met aan het eind natuurlijk een heerlijk kopje koffie met appelgebak en het traditionele presentje bij het naar 
huis gaan.  
De Kerstattentie ontbrak ook dit jaar weer niet en werd door onze gasten zeer gewaardeerd. 

 
Lotenverkoop 

In 2022 hebben we weer als vanouds loten kunnen verkopen. De opbrengst van de loten kunnen we goed 
gebruiken voor onze activiteiten van het komende jaar.  

 
Het zomer tientje 

Het Zomertientje werd, na alle beperkingen van de afgelopen jaren, weer volop gebruikt.  Met het 
“zomertientje” kunnen gasten met hun vrijwilliger opstap.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
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: Jose Jacobs 06-30784115.  Zij kunnen u vertellen wat er 
mogelijk is. 


