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Onze eigen Zonnebloemen op Iepenhof, MOOI 

Beste Gasten en Vrijwilligers,  

De afdeling Zonnebloem Delft-west is na versoepeling 

van de corona maatregelen weer van start gegaan.              

In juli met een lunch bijeenkomst voor onze gasten bij 

Klein Seinpost, een circus voorstelling in augustus en in 

september weer een eerste vrijwilligers bijeenkomst. 

Het bestuur is samen met de vrijwilligers bezig het 

jaarprogramma op te zetten. Verderop in de nieuwsbrief 

staat de agenda.                                                                                             

Het is een rare tijd die achter ons ligt.                                         

Een twijfelachtige tijd die voor ons ligt: wel of niet 

gevaccineerd? Gaat een bijeenkomst met zoveel mensen 

wel of niet door? Of wordt een bijeenkomst tweemaal 

gedaan, omdat we met niet zoveel mensen in een ruimte 

kunnen? De tijd zal het leren.                                                            

De zomer is voorbij, maar een fijne herfst staat ons te 

wachten. Een tijd van het jaar waarin we ons meer 

terug trekken in huis, maar wanneer we buiten komen 

liggen de herfstproducten voor het oprapen: kastanjes, 

hazelnoten, mooi gekleurde bladeren waar we een 

mooie herfsttafel in huis kunnen maken.                                                                                                 

Op dit moment zijn we blij dat we elkaar weer kunnen 

ontmoeten en samen zijn.                                                                 

Lieve groet, Coby de Koning 
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Studenten van de Knappe 

Koppen vereniging die 

geschreven kaartjes aan 

onze gasten kwamen 

brengen in coronatijd 

 

 

Rabo 
ClubSupport 
Goed voor jouw club & geweldig voor 

de buurt 

 

 

Corona-vaccinatie wel of niet, hoe gaan we er mee om?                                                                  

Vanuit de nationale Zonnebloemvereniging worden de covid-19 

regels van de RIVM gevolgd.  Als gevaccineerde krijg je minder 

gauw zware covid-19. Je kan het zelf hebben en doorgeven aan 

anderen.  Wanneer je niet gevaccineerd bent om wat voor reden 

dan ook, ben je extra kwetsbaar, omdat je veel zwaarder covid-19 

kan krijgen. Ook dan kan je covid-19 door geven aan anderen. De 

buiten activiteiten worden anders beoordeeld dan de binnen 

activiteiten. Op ‘mijn zonnebloem’ kan je lezen hoe de Zonnebloem 

hier mee omgaat.                          

Wat betekent dat voor onze afdeling? Hoe willen wij met Covid-19 

en wel en niet gevaccineerd zijn omgaan? Voor het bestuur is 

belangrijk dat onze gasten zelf aangeven of zij bezoek willen 

ontvangen van een zonnebloemvrijwilliger die niet gevaccineerd is. 

Ben je als vrijwilliger niet gevaccineerd en wil je wel komen bij de 

bijeenkomsten met de gasten, weet dan dat we ervan uitgaan dat je 

zeker op anderhalve (1,5m) blijft. 

Heb je geen smarttelefoon of computer en wil je de verklaring 

krijgen dat je gevaccineerd bent, bel 0800-1351 
 

 
De RABO-club-support-actie is begonnen 

 
Ondanks dat onze ‘spaarpot’ er goed bijstaat kunnen we altijd nog 
beter komen te staan. Dus graag allemaal stemmen op 
Zonnebloem-West. 
Stemmen kan via de link: https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-
holland-midden/stemmen  tot 25 oktober 
Om te stemmen is een code nodig, die via een brief word 
doorgestuurd aan rabobank leden in de regio. 
 

 
En dan de lopende Plus-sponsor-actie 
 

Boodschappen doen bij de Plus en sponsorpunten sparen. Op 5 
oktober stond de spaarlat voor onze afdeling op 631,-- euro. We 

gaan goed. De spaarpunten worden door de Plus tot 13 november 
bij 10 euro boodschappen gegeven. Tot 20 november kunnen de 
punten verwerkt worden. We kunnen nog wel spaarpunten 

gebruiken. Dus als het mogelijk is, ook voor je eigen portemonnee. 
Koop je houdbare boodschappen voor december alvast in.    

 
De spaarpunten kunnen ingeleverd worden bij Jeanne of bij Joyce, 
(of bij een van de andere bestuursleden/vrijwilligers), wanneer je 

ze zelf niet via de telefoon of computer in kan voeren.  
 

 
 

https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-holland-midden/stemmen
https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-holland-midden/stemmen
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 Leo met mevr. Van Gasteren en 

mevr. Kleis op de Riksja 

  

 

 

 Gezellig picknicken in het 

tuin complex De vijvertuin. 

waar Mieke de Vette een 

tuin heeft. 

Wat willen we met het geld komend jaar gaan doen: 
 

De uitgestelde bootreis staat op het programma en we willen graag 
dat iedereen mee gaat. Dat wordt dus een bus huren waar ook 

rolstoelen in mee kunnen, zodat iedereen mee kan. De datum is 
nog niet bekend, maar daar wordt aan gewerkt. 
 

 
Kleine uitjes: 

 
Trees en Leo organiseren de kleine uitjes. Ook de eigen vrijwilliger 
kan een klein uitje organiseren (samen met een andere gast en 

vrijwilliger), meldt het dan wel aan bij Trees en Leo. Gemiddeld 
bedrag dat hier aan besteed kan worden is tussen de 10 en 15 euro. 
Het is niet de bedoeling dat steeds dezelfde gast een klein uitje 

doet. Zorg voor afwisseling. Het is vaak wat leuker om met z’n 
tweeën te gaan. Ook als er iets gebeurd, ben je als vrijwilliger niet 

alleen. Dit is een van de redenen dat we kleine uitjes met 2 
vrijwilligers ondersteunen.  

Leo met mevr. Van Gasteren op de Riksja. Trees is mee en heeft de 

foto gemaakt. Er kunnen 2 gasten op de fiets mee. In coronatijd 
helaas maar 1. Ook kan er een fiets gereserveerd worden in Die 
Buytenweye en dan kan je toch met 2 gasten fietsen. Misschien ook 
samen een Delfts Bakkie doen. 

De Riksja kan je aanvragen bij Delflandfietsenallejaren.nl , of 
neem contact op met Conny Vos, telefoonnr. 0613710208, 
of connyvos@delflandfietsenallejaren.nl ,  
Op dit moment mag er maar 1 persoon in de bak en er zijn geen 
kosten aan verbonden, ten zij er iemand iets wilt geven, dat gaat 
naar het potje voor onderhoud van de fiets. 
Heb je vragen, Trees en Leo kunnen je er alles over vertellen. 

 
 
Grotere uitjes 

 
Buiten de boottocht willen ook uitjes naar de Porceleyne Fles 

organiseren. Coby en Joke zijn bij de Porceleyne Fles op onderzoek 
gegaan. Conclusie: de route is best lang om te lopen. Vandaar dat 
we van plan zijn, om net als bij het winkelen de gasten in de 

rolstoel mee te nemen in het museum, de fabriek en winkel. De 
Porceleyne Fles heeft 3 rolstoelen. We willen dat uit proberen te 

breiden met 3 rolstoelen die we zelf mee kunnen nemen. Dan 
hebben we een leuk groepje waar we mee op stap kunnen gaan. 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gasten naar dit uitje mee 

kunnen gaan, dus gaan we op verschillende dagen. In overleg met 
de Porceleyne Fles kwamen we op bezoek in Februari/Maart, voor 

het toeristen bezoek i.v.m. de vele bussen die dan komen. Dit 
wordt vervolgt. 
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AGENDA: 

 
21 oktober winkelen  In de vrijwilligersvergadering is besloten 

om naar De Hoven te gaan. Joke en Coby zijn tot de conclusie 
gekomen dat In den Boogaard voor onze gasten toch nog het leukst 
is. Dus bij Oma’s lunchen en er voor en er na gezellig winkelen.    

       
27 november Sinterklaas verwelkomen in de tuinkamer en 

Bingo 
 
15 november vrijwilligersvergadering, Vermeertoren, 10-12 uur, 

in bewegingsruimte/huiskamer, begane grond, aan je rechter 
hand. 
 

  7 december regiovergadering Zonnebloem ochtend of avond. 
 

 17 december Kerstmarkt Bosrand Alphen a/d Rijn De tuincentra 
in Zoetermeer en Pijnacker zijn uitgevallen i.v.m. te kleine horeca. 
De Bosrand in Wassenaar is waarschijnlijk door winkelcentrum in 

Leidsenhage lastig bereikbaar. Veel files, dus is er gekozen voor 
Alphen a/d Rijn.  

 
 8 januari, of 15 januari Nieuwjaarsbijeenkomst met dineer, 
gasten en vrijwilligers in de tuinkamer (definitieve datum komt 

nog, dat ligt aan De Lindenhof) 
 

Monique en Joke gaan bellen of de activiteiten op deze data 
kunnen en bellen de vrijwilligers en gasten. 

Zonnebloemen 

De zonnebloemen zijn geoogst. Joke en Mieke hebben het 

afgelopen jaar met de andere groepsleden, Jaap, Annelies en Wim, 

hard gewerkt. Onkruid wieden en de zonnebloemen goed 

toespreken en ze helpen bij het groeien.  Er waren voldoende voor 

onze gasten. Daarom hebben we ook de afdeling Noord en Zuid 

uitgenodigd om te komen oogsten.  
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Wat is er nog meer gebeurd??????????? 

In de zondagskrant van 31 juli, onze Marianne in de rubriek ‘Passie 
met een Gouden Rand’ over haar vrijwilligerswerk en de 
Zonnenbloem 

 

 
 

De tekst is te groot om over te schrijven, knippen en plakken ging 

niet. Hieronder de link als je het artikel nog wil lezen.  
 
https://www.delftopzondag.nl/reader/22807/39402/passie-met-

een-gouden-rand-marianne-dongelmans 
 

In de zondagskrant van 25 juli jl. staat Joyce. Zij heeft een Gouden  
Klinker gekregen voor haar werk in het Reinier de Graafziekenhuis 
op de afdeling neurochirurgie, en haar vrijwilligerswerk voor de 

zonnebloem en ‘Kijk op de Voordijk’ 

 

  
De link naar het artikel: 

https://www.delftopzondag.nl/reader/22806#p=6 

https://www.delftopzondag.nl/reader/22807/39402/passie-met-een-gouden-rand-marianne-dongelmans
https://www.delftopzondag.nl/reader/22807/39402/passie-met-een-gouden-rand-marianne-dongelmans
https://www.delftopzondag.nl/reader/22806#p=6
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Mevr. Steenweg en haar vriendin mevr. Dekker die gratis de 

zonnebloem auto mochten gebruiken.  

 

De pas voor het huren van de Zonnebloemauto kunt u bij Coby 

de Koning, coby.dekoning@ziggo.nl of bellen 0645640125 op 

vragen. 

 

En hier eindigt deze Nieuwsbrief. Ik hoop een aantal gasten te 

zien bij het winkelen en smullen bij Oma’s in Rijswijk samen 

met de vrijwilligers. 

 

Namens het bestuur, Tot gauw, Coby de Koning 

 

 

 

 

mailto:coby.dekoning@ziggo.nl

