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Beste vrijwilligers, 

 

Een gezellige foto hierboven van vorig jaar bij een 

klein uitje met gasten en vrijwilligers in de tuin van 

vrijwilligster Mieke de Vette.                                          

Nog even en we kunnen dit weer opstarten. Even 

samen zijn, zonder mondkapje op 1,5 meter afstand. 

Het bestuur heeft al wat op de agenda staan, dat wordt 

verderop uit de doeken gedaan. Voor meer 

uitjes/ideeën hebben we jullie ook nodig. Graag ideeën 

mailen naar Jeanne (j.van.herel@kpnplanet.nl ) zodat 

we een jaarplan kunnen maken voor het komende jaar. 

De tuinkamer is nog niet open, alleen zal dat niet lang 

meer duren.  

Ik hoop jullie allemaal, gasten en vrijwilligers, weer 

gauw te zien. 

 

Fijne dag, Coby de Koning 

 

 

 

mailto:j.van.herel@kpnplanet.nl


                                                             

                                                                                                                                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsdag 

 

Na Pasen en het uitdelen van de mooie orchideeën 

takken met een gemutst chocolade eitje, stond 

Koningsdag voor de deur. Alle gasten hebben op 26 

april oranje koningstompoezen gekregen om 

Koningsdag te vieren.  

 

 

De Zonnebloemauto 

 

9 Juni was de onthulling van de Zonnebloem auto. 

Trees, onze gast mevrouw Steenweg en Marianne 

waren erbij. Van Marianne is onderstaand verslag.   

Het was fantastisch, heel goed georganiseerd. 
 

 
 

Marc Damen, de directeur van de Zonnebloem was 

aanwezig, burgemeester van Bijsterveld, iemand van 



                                                             

                                                                                                                                                         
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

de ANWB, de Vegro, 3 mensen van het regiobestuur, 2 

bestuursleden uit Delft Zuid en Geurt en Stephan van 

Delft Noord. 

 

Er was een hele leuke verrassing voor mevrouw 

Steenweg onze gast.  

Zij kreeg uit handen van de burgemeester de sleutels 

van de nieuwe Zonnebloem auto. Ik mocht haar 

namens het Nationaal Bureau een enveloppe 

overhandigen met een bon voor 1 dag gratis gebruik 

van de nieuwe auto, ook nog met gratis benzine. Ze 

was helemaal overdonderd en vond het helemaal super. 

Ze gaat samen met mevrouw Dekker, haar vriendin 

(ook een gast van ons) , met Trees en Leo een dagje 

naar Scheveningen.  

 

Trees en Leo hebben foto’s gemaakt 

 

Bewegingsvrijheid 

De reservering voor de rolstoelauto kan online of 

telefonisch worden gedaan. Het ophalen van de 

Zonnebloemauto kan bij Vegro Thuiszorgwinkel, 

Papsouwselaan 474, 2624 EP Delft. Om als rolstoel- of 

scootmobielgebruiker de auto te kunnen huren, hoef je 

geen Zonnebloemdeelnemer te zijn en kan de huurder 

via www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto een pas 

aanvragen. Die pas kost eenmalig 10 euro. Een dag 

autohuur kost 40 euro. Daarbij zijn de eerste 100 km 

inbegrepen. Iedere extra kilometer kost 0,20 eurocent. 

Alle laadkosten zijn inbegrepen. Mocht de huurder 

geen chauffeur hebben, beschikt de Zonnebloem over 

een pool van vrijwillig chauffeurs in Delft en 

omgeving. Aanmelden als vrijwillig chauffeur, kan 

via zonnebloemauto@zonnebloem.nl. 

Op 1 juli hebben de 3 afd in Delft met het 

nationaalbureau een teamsoverleg mbt haal- en 

brengservice voor de nieuwe Zonnebloemauto in Delft.  

 

 

http://www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
mailto:zonnebloemauto@zonnebloem.nl
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Rond om Pinksteren 

 

De tijd gaat snel en eind mei was het alweer 

Pinksteren. Helaas waren we iets te laat om bij 

Pinksteren onze gasten een fruitzakje aan te bieden. 

Maar dat is een paar weken later goed gekomen. 

Monique en Joke hebben bij BereGoed voor 58 gasten  

fruit besteld: een appel, sinaasappel, banaan, peer, 

mandarijn, tomaat, kiwi en een bakje aardbeien. 

Van BereGoed kregen we de kiwi en een bakje 

trostomaten cadeau.                                                        

Trees, Leo en Geurt, voorzitter van de nieuwe afdeling 

Zonnebloem Delft-Noord hebben mee geholpen de 

zakjes te vullen.  

 

13 juli 2021 om 11 uur 
 

We starten op 13 juli as. dichtbij huis. We gaan naar 

Seinpost bij Winkelcentrum In de Hoven. We hebben 

10 vrijwilligers nodig om gasten, die niet met de 

regiotaxi kunnen, te rijden naar Seinpost aan de 

Martinus Nijhoflaan. Parkeren vlak voor het restaurant 

is mogelijk en daarna kan je de auto op het parkeerdek 

zetten boven Supermarkt Dirk. Gasten die zelf met de 

regiotaxi kunnen en willen komen zijn ook welkom. 

Willen vrijwilligers er ook bij zijn, fijn, ze zijn 

welkom, maar wel voor eigen rekening.  

 

Monique en Joke hebben het volgende afgesproken 

met de eigenaar: Een pannenkoek of poffertjes en 

twee drankjes is ongeveer € 11,00 mochten de 

gasten nog een ijsje toe willen komt er € 2,00 bij. In 

totaal ongeveer €13,00 per persoon. 

 

Monique en Joke bellen de gasten en vrijwilligers om 

te rijden en de gasten die met de regiotaxi willen 

komen. Wanneer je als vrijwilliger zelf ook mee wil, 

geef je dan op bij Joke (jokekuiper@telfort.nl ), of 

Monique (moniquevandervlist@gmail.com ). 

 

 

 

 

mailto:jokekuiper@telfort.nl
mailto:moniquevandervlist@gmail.com


                                                             

                                                                                                                                                         

 

 

  

  

 

 

  

Zonnenbloemen op Iepenhof 

 

Een paar weken terug is Joke met een aantal 

vrijwilligers, naar begraafplaats Iepenhof gegaan om 

de zonnebloemzaadjes te gaan planten onder 

begeleiding van Mark de hovenier.  

 

De hovenier houdt contact met Joke, wanneer er 

onkruid gewied kan worden. Hij zorgt voor de 

bewatering. 

 

Er waren nog veel zonnebloemzaadjes over. Mieke 

heeft daar een behoorlijk aantal potten mee gevuld om 

uit te delen aan de vrijwilligers.  

 

Komend weekend worden ze bij iedereen thuis 

gebracht. Je mag ze zelf begeleiden van babyplantje  

naar een mooie volwassen zonnebloem. 

 

 

Op deze foto zijn ze ongeveer 2 weken oud.  

 



                                                             

                                                                                                                                                         
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

   

 

fonds voor de podiumkunsten 

 

Het nationaal bureau heeft een aantal vouchers twv 

€5000 gekregen van het fonds voor podiumkunsten. 

Esmé kan afdelingen hiervoor aanvragen. 

We kunnen aangeven wat we willen: muziek, 

misschien een clown, dans? 

Waar en wanneer en voor wie. Fonds wil ook helpen 

met uitzoeken voor een kunstenaar, maar liever nog 

dragen we zelf iemand aan. Het moet gaan om een 

professionele kunstenaar. 

Weten we zelf iemand als podiumkunstenaar, dan 

kunnen we de kosten bij het fonds via de vouchers 

terug krijgen. 

Misschien iets voor de kleine uitjes? Bijv. buiten in de 

tuin van Mieke of we kunnen een ruimte huren waar 

ook een podium/verhoging is zodat de gasten het goed 

kunnen zien. 

Marian wist iemand en Monique ook. Wie nog meer? 

Het bestuur heeft op 4/9 een brainstorming dag en gaat  

hier verder over nadenken. We vragen de vrijwilligers 

om mee te denken voor het organiseren van de 

activiteiten. 

Jubileums 

Vorig jaar was Joke Fransen 10 jaar vrijwilliger bij de 

Zonnebloem. Joke van harte gefeliciteerd met dit 

jubileum. 

Dit jaar zijn Jeanne van Herel en Coby de Koning 10 

jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem. Ook deze dames 

gefeliciteerd met hun jubileum. 

 

Tot zover, 

Coby de Koning 



                                                             

                                                                                                                                                         
 


