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Feyza Nur is nu iets meer dan 
een jaar in Nederland en zit 
in groep 3 van basisschool De 
Harlekijn. 

Zij wil graag laten zien dat zij 
aan iedereen denkt die geraakt 
wordt door het coronavirus. 

Daarom heeft zij het raam van 
haar huis, waar ze samen met 
haar ouders woont, vrolijk be-
schilderd.

Namens de buurtvereniging Venus/Uranuslaan hebben we kaarthouders met led kaarsjes 
gemaakt voor de eenzame ouderen van Berkenstaete. Onder het mom van een ‘lichtpuntje 
in deze donkere dagen’.

Bij Nicole Schoenmakers, 
Trompstraat 2 in Son en Breu-
gel, kun je spellen, boeken en 
dvd’s lenen. Iedereen is wel-
kom, van maandag tot en met 
vrijdag tussen 10.00 – 12.00 
uur, 15.00 – 17.00 uur en van 
18.00 – 20.00 uur. Weekend 
gesloten.

Gewoon langs huis door poort 
komen (achterom).

Tijdens het wandelen gebruik ik ‘de corona-tijd’ 
slim en ruim meteen de natuur op.

Luc vd Vorstenbosch

Deze lieve wensen werden bij de moeder van 
Tineke Zulver in de brievenbus gedaan. 

Silvia van Abeelen heeft kaarten geschreven en inmiddels af-
gegeven aan de bewoners van Acaciastaete, Berkenstaete, 
Cederstaete en voor de bewoners van Zonhove. Verder heeft 
ze nog kaarten gemaakt en afgegeven aan de bewoners van 
de Kleine Heide en aan de bewoners van Het Vlinderrijk in ‘t 
Zand

Silvia gaat kaarten schrijven voor zieken die geen visite mo-
gen ontvangen, ouderen die niet in een verzorgingstehuis 
wonen maar ook geen visite mogen en kinderen die jarig zijn 
maar geen feestje kunnen geven.

Wil jij via deze weg graag een kaartje ontvangen, laat het Sil-
via weten via een persoonlijk bericht op haar facebookpagina, 
dan zorgt zij ervoor dat bij de desbetreffende persoon een 
mooi handgeschreven kaartje in de bus valt.

Kaarten, tekeningen enveloppen en/of postzegels zijn nog 
steeds van harte welkom. Heb je iets voor Silvia, dan ook 
graag een persoonlijk bericht via Facebook voor de adresge-
gevens.

Deze lieve wensen werden bij de moeder van 
Tineke Zulver in de brievenbus gedaan. 

gemaakt voor de eenzame ouderen van Berkenstaete. Onder het mom van een ‘lichtpuntje 

Bij Nicole Schoenmakers, 
Trompstraat 2 in Son en Breu-

Tijdens het wandelen gebruik ik ‘de corona-tijd’ 


