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Na het daverende succes van de eerste editie Verwenkermis in 2014 wordt er komende zomer 
weer een soortgelijke kermis georganiseerd voor alle cliënten van SWZ Zonhove.  
Daarvoor hebben dit keer de Stichting Welzijn Zonhove, de afdeling Recreatie van Zonhove en de 
drie Serviceclubs uit Son en Breugel, te weten de Ladies’ Circle, de Lions Club Son en Breugel 
e.o. en de Rotary zich verenigd.  
 
Bewoners van SWZ Zonhove kunnen op zich natuurlijk wel eens naar een kermis gaan kijken 
maar verder is het niet echt mogelijk om aan een normale kermis deel te nemen. Vandaar dat er 
op het terrein van Zonhove weer een speciale Verwenkermis komt, en wel op zondag 11 juni 
2017. Een droomwens van velen gaat daarmee weer in vervulling. Henk Wargers is 
penningmeester van de Stichting Welzijn Zonhove, een soort van ‘Vrienden van Zonhove’: “Het is 
onze doelstelling om, samen met derden, mogelijk te maken dat wensen van de bewoners van 
Zonhove, of initiatieven die aan de bewoners ten goede komen, kunnen worden gerealiseerd. 
Door versobering en bezuiniging binnen de AWBZ is SWZ steeds slechter in staat de extra 
welzijnsbehoeften van de bewoners in te vullen. Daarnaast ontbreekt het de zorginstelling zelf ook 
aan voldoende middelen, om de extraatjes te financieren.” Afdeling Recreatie en Stichting Welzijn 
Zonhove: samen sterk. 
Ruim 5 jaar geleden zijn de Afdeling Recreatie en de Stichting Welzijn Zonhove een goede, 
actieve en nauwe samenwerking aangegaan, waardoor het doel waar we allen naar streven “Iets 



extra’s realiseren voor de bewoners van Zonhove”, een positieve impuls heeft gekregen. Zonhove 
is erg blij met een actief en enthousiast bestuur van Stichting Welzijn Zonhove. Zeker ook met een 
superactieve en enthousiaste Buurtvereniging om de hoek. 
Buurtvereniging Gehurterbij streeft ernaar dat, zoals de naam al zegt, iedereen in de buurt er ook 
echt bij hoort. Mensen mét en zónder beperking uit de buurt rondom Zonhove, treffen elkaar bij 
vele leuke gezamenlijke activiteiten. Het vraagt wat meer creativiteit om zoveel mogelijk 
activiteiten samen te doen maar uiteindelijk leidt dit allemaal toch tot een echte win-win situatie 
waarin gezelligheid, ontmoeting en een actieve buurt voorop staan! 
Ook de Verwenkermis ondersteunt de Buurtvereniging van harte, zowel om handjes te leveren 
alsook het benodigde geld bij elkaar te brengen. 
Door de Buurtverenniing werd op 18 en 19 november jl. een tweetal benefietdiners georganiseerd 
in het Restaurant van Zonhove, de “Kom-eet”. 
Met de opbrengst van de beide diners staat er al best een stevige basis voor de Verwenkermis 
2017 en kunnen de eerste zaken al worden besteld. 
Toch is er nog wel wat extra’s nodig om de Verwenkermis Zonhove helemaal rond/draaiend te 
krijgen. Er komen zo’n 350 “VIPS”(bewoners, logeergasten enz.) en daarbij zijn ongeveer 170 
vrijwilligers nodig 
Voor alle attracties, de nodige attributen en de prijsjes en etenswaren is nog best veel nodig. 
 
HELPT U MEE DE VERWEN-KERMIS TE REALISEREN  
 
De Stichting Welzijn Zonhove, Afdeling Recreatie Zonhove, de Buurtvereniging Gehurterbij , de 
Ladies’ Circle, De Rotary en de Lions Club gaan er vanuit dat met de hulp van de diverse 
sponsoren en donaties (groot en klein) tezamen de inkomsten van de eerdere twee 
benefietdiners, de droomwens van de bewoners van Zonhove van een aangepaste Verwenkermis 
in de zomer van 2017, zondermeer in vervulling zal gaan. Zonhove gaat het kermisgevoel weer 
beleven!  
 
 
Er zijn diverse mogelijkheden om te ondersteunen.  
Adopteren van een attractie!  
Zie daartoe de mogelijkheden in de sponsormap op de website www.stichtingwelzijnzonhove.nl, 
knop Verwenkermis, vervolgens de mogelijkheid rechtsonder om de sponsormap in te zien.  
Donatie van een concreet bedrag, of in natura van prijsjes / gadgets / snoep,  
en ook in de vorm van diensten aanbieden (bv. t-shirts voor vrijwilligers, verzorgen van catering, of 
PR-materialen)  
Vragen over sponsoring etc.  
Barbara Tibben 06-46620248 of Carla den Otter 06-13804404 
 


