Jaarverslag activiteiten 2019
December
Fijne feestdagen en een gezond 2020!
Het jaar loopt weer op zijn eind.
De kerstpakketten zijn weer rondgebracht voor zowel de
vrijwilligers als onze ouderen.
Hiermee willen wij, Stichting Samenzijn, iedereen weer
hartelijk bedanken voor hun fantastische inzet!
Wij wensen iedereen een gezellige kerstdagen
en een gezond 2020!

November – ontmoetingscentrum te Wierden
Wat hebben we weer een fantastische middag van Stichting Samenzijn gehad bij het
Ontmoetingscentrum in Wierden.

Onder het genot van een hapje en een drankje kregen we een
leuke, gezellige, presentatie van de Koets’n Keerls uit Wierden!
De middag werd verder van een
muzikale noot voorzien door Jan
Rutgers en Herbert Bonvanie met
meezingliedjes uit de oude doos.
De middag werd afgesloten met
een overheerlijk stamppotbuffet.
We hebben allemaal weer
genoten!
Diverse vrijwilligers bezoekjes en uitjes
Het laatste terrasje dit jaar waarschijnlijk, schrijft een
van de vrijwilligsters in september, die met een van
onze ouderen gezellig op een terrasje in Wierden zit.
Met bijna 30 vrijwilligers worden jaarlijks over de
1500 bezoeken bij meer dan 30 ouderen in de
omgeving gemaakt! Dank aan alle vrijwilligers voor
hun inzet om dit mogelijk te maken!
Juni
We hebben weer een fantastische gezellige middag gehad in het
ontmoetingscentrum!
De middag werd verzorgd door Eric Milton die ons meenam op
een historische muzikale wereldreis. De middag werd afgesloten
met een overheerlijk koud en warm buffet.
Stichting Samenzijn wil dan ook Wendy van Hoevelaak, Eric
Milton en het Ontmoetingcentrum, hartelijk danken voor hun
bijdrage aan deze gezellige middag!

April
De Stichting Samenzijn wenst haar ouderen en vrijwilligers vrolijke paasdagen met een heerlijk
lentebrood!
Februari
Sponsoringsbijdrage Stichting ViaVie voor een mooi middagje uit op Valentijnsdag voor
ouderen te Rijssen-Holten. Een mooi initiatief, met een muzikaal optreden van DUO 50+
Nostalgia.
ZET JE IN VOOR OUDEREN!
Stichting Samenzijn is op zoek naar betrokken
vrijwilligers om ondersteuning te bieden aan
senioren. Doet u mee? Als vrijwilliger maakt u
het verschil voor ouderen! We zoeken betrokken,
enthousiaste vrijwilligers die makkelijk contact
leggen, behulpzaam en alert zijn. De stichting
werkt met vrijwilligers die geen beloning
ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij
ontvangen een onkostenvergoeding volgens de
daarvoor geldende regels.

Het bestuur
In 2019 bestond het bestuur van
Stichting Samenzijn uit de volgende personen:
Gery Holterman – Marsman (voorzitter)
Raymond Hekkert (penningmeester)
Niki Holterman (secretaris)

