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Beste Vrijwilligers, 

Het is alweer een tijdje geleden dat er een 
nieuwsbrief is gestuurd. Misschien hebben jullie 
de nieuwsbrief gemist?                                                       
In ieder geval missen we wel de gasten en elkaar.            
Februari en Maart zijn voorbij gegaan.                        
Met Pasen hebben we een mooie orchideeëntak 
naar onze gasten gebracht samen met een 
chocolade eitje waar Annamarie een warm-
houd-mutsje voor had gebreid. Nou dat mutsje 
was nodig. Pasen was koud. Door de gasten werd 
de kleine attentie erg gewaardeerd. Dit bleek uit 
de diverse reacties die de vrijwilligers ontvingen 
en Marianne via de telefoon.                                              
Gelukkig zien we een einde komen aan op ons 
zelf zijn en alles via de laptop, of de telefoon te 
moeten doen. Velen van ons zijn, of worden 
gauw gevaccineerd. De maatschappij kan daarna 
weer open gaan. Waarschijnlijk na de 
zomervakantie kunnen we weer bij elkaar 
komen.  
Vriendelijke groet, Coby de Koning                                                 

 

Mededelingen: * Onze afdeling heeft een nieuwe 
penningmeester. Verderop in de nieuwsbrief 
stelt hij zich voor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

* Ook nu moeten we melden dat er gasten 
overleden zijn of in verpleging zijn opgenomen: 
mw. v.d. Linden en mw. v. Giessen zijn 

overleden; mw. v.d. Velden uit de Paulus 

Buijsstraat is opgenomen in een verpleeghuis in 

Rotterdam 

Mijnheer Olieman is verhuisd van de Lindenhof 

naar Nootdorp. Mevr. Kouters en mevr Heerink 
zijn erg ziek.  

* Marjan Jehée stopt met bezoekwerk  

  

Mark van der Veen,    

Hallo, ik ben Mark van der Veen, ik word de nieuwe 
penningmeester van Delft-west. Ik ben recentelijk 
afgestudeerd in Bestuurskunde en ik wil mijn talenten 
graag gebruiken om een maatschappelijke organisatie te 
ondersteunen. Ik zie ernaar uit om eenieder beter te leren 
kennen. 
 
Groet, 
Mark 

 

En toen kwam Koningsdag 2021 

 

Tja en nog steeds corona. Hoe kunnen we dit als 

zonnebloemers Koninklijk vieren?  Geen touwtje 

springen of hoepelwedstrijden, maar wel met een 

oranjetompouce. 58 doosjes met twee tompouces 

zijn uitgedeeld. Eentje voor als er bezoek langs 

komt en zo niet, dan kan de gast de dag erna nog 

even nagenieten met nr 2.  De Nationale 

Vereniging heeft tegen ‘de verveling’, 

puzzelboekjes gedrukt. De secretaris Jeanne heeft 

er voor elke gast een besteld. Die zijn met de 

tompouces gelijk uitgedeeld.  

 

 

De Zonnebloem en de Laatste Eer                                                     

Ons bestuurslid Joke is hard bezig om met de 

hovenier van De Laatste Eer een afspraak te 

maken om te starten met het zaaien van de 



 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zonnebloemen op hun terrein. Jaap, Wim, Mieke 

en Annelies hebben zich aangemeld om mee te 

doen.   

 

 

Vrijwilligers bijeenkomst 

We zullen nog niet van Corona af zijn. We willen 

toch elkaar nog even zien. 21 juni as. gaan we het 

nog eens met elkaar via teams proberen.  

Wanneer het op deze langste dag van het jaar een 

tropische avond is en we met 30 mensen van het 

kabinet bij elkaar mogen zitten, kunnen we het 

Wilhelminapark uitzoeken om te vergaderen (met 

picknick?).  

 

Loterij 2021 boekjes met loten, of digitaal? 

De loterij voor dit jaar is weer gestart. Bij de        

secretaris Jeanne kan er weer loten besteld          

worden.                                                                 

De opbrengst van de verkochte loten komt voor   

75% ten goede aan onze afdeling. Hiermee          

kunnen we de vrijwilligers vergoeden die met de       

gasten meegaan met de diverse uitjes. Zonder      

deze inkomsten komen we niet verder dan het     

Wilhelminapark in Delft. Nee ik zie het niet zwart

/wit. Het is gewoon zo. Dus lieve vrijwilligers     

koop een boekje bij Jeanne om de loten onder je   

familieleden, vrienden en kennissen te verkopen. 

MAAR……je kan ook online loten verkopen. Zie   

deze link:   
 https://www.zonnebloem.nl/zelf-loten- 
verkopen/p/a00716                                                             
kopieereer de link en plak hem in je Facebook of      

twitter account en deel met je familie, vrienden of 

volgers. Vraag of ze de loten willen kopen ten     

gunste van de Zonnebloemafdeling Delft-West en 

schrijf erbij:  

https://www.zonnebloem.nl/zelf-loten-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een lot te kopen van de Zonnebloem help 
je onze vrijwilligers om activiteiten voor mensen 
met een lichamelijke beperking te organiseren. 
Een goed gevoel. Daarom win je altijd. 
 

vriendelijke zonnebloem groet, Coby de Koning 

 

 

PS:  

 

Op deze site kan je alles lezen over het huren van 

de zonnebloemauto: 

 

https://www.welzorg.nl/auto-op-

maat/zonnebloem/?gclid=Cj0KCQjw4cOEBhDM

ARIsAA3XDRhcB_kDCAwLTtzd_CdWpAKVC

uvBwqYjOlAu3axKeDatj5acmDlLvpkaAjbUEA

Lw_wcB  

• Onbezorgd op pad 

• Al vanaf €40,- per dag 

• WA-Casco verzekerd 

• Ophaalpunten door heel Nederland 

• Vrijwilliger-chauffeurs beschikbaar 

Naast een rolstoel of scootmobiel, biedt de 

Zonnebloemauto plaats aan 3 tot 6 andere 

personen. 

Reserveert je voor de eerste keer een 

Zonnebloemauto? Vergeet dan niet om uw 

Zonnebloemautopas aan te vragen. De pas moet 

op naam van de rolstoel- of scootmobiel 

gebruiker komen te staan. Hiervoor betaalt u 

éénmalig €10,- waarna u onbeperkt gebruik kunt 

maken van de pas. Op de site staat een link om de 

pas aan te vragen. 
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