
Zonnebloemloterij 2022    

Afdeling Scharn – Limmel - Nazareth  
De Zonnebloemloterij 2022 is weer van start gegaan!  

 

De jaarlijkse verkoop van loten van de Zonnebloem is voor de afdelingen van de 

Zonnebloem een mooie bron van inkomsten. 

Ook onze afdeling is hier uiteraard erg blij mee. Een mooi deel van de opbrengst van de 

loten, die wij kunnen verkopen, is namelijk bestemd voor de afdeling die ze verkocht heeft. 

En daar kunnen we natuurlijk weer leuke activiteiten mee regelen voor onze gasten. 

En dat is wat we graag doen! 

 

In 2021 zijn we gestart met de digitale verkoop van loten en dat was heel succesvol. Wij zijn 

met onze afdeling landelijk op de 11e plaats van de meest verkochte loten geëindigd. Dank 

voor uw bijdrage waardoor u ons mooie werk steunt.  

Mogen wij dit jaar weer een beroep op u doen en u vragen of u ons ook dit jaar weer zou 

willen steunen? Wij zijn u in ieder geval erg dankbaar als u dat zou willen doen. 

 

Ga dan op uw computer, laptop, tablet of iPad naar onze eigen loten afdelingspagina  

https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a01482  
- Klik op: “ja ik koop een lot” 

- Geef aan hoeveel loten u wilt kopen 

- Vul uw e-mailadres in 

- Vul ook Uw naamgegevens in en  - eventueel - een persoonlijk berichtje 

- Laat weten of uw naam zichtbaar mag zijn of niet 

- En sluit uw bestelling af met een betaling via iDEAL 

 

Op 10 oktober 2022 is de trekking. Als u online loten heeft gekocht, ontvangt u op het door u 

aangegeven e-mailadres bericht en wie weet heeft u met uw lot een prijs gewonnen.  

En ja……. misschien wilt u bij uw familie, buren en kenniskring onze lotenverkoop ook onder 

de aandacht brengen. Dat vinden wij natuurlijk ook erg fijn. 

Steunt u ons? 

Wij – en zeker onze gasten - zijn er erg blij mee! 

Dank u wel! 

  

de vrijwilligers van de afdeling Scharn, Limmel, Nazareth 

https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a01482

