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 Beste Gasten en Vrijwilligers,  

 

Eindelijk eind februari waren we van de Covid maatregelen af. 

We weten niet of dat zo blijf, maar wat is het fijn om elkaar 

weer te ontmoeten en weer met elkaar te kunnen praten. 

Helaas kon in januari nog geen Nieuwjaarsbijeenkomst 

gehouden worden. De vrijwilligers hebben daarvoor in de 

plaats een bakje hyacintbollen naar de gasten gebracht.  

In maart zijn we, als kleine activiteit, met gasten naar de 

Porceleyne Fles geweest. Dicht bij huis en toch even heel 

ergens anders. Een lekker ‘bakkie’ koffie   of thee met, zoals 

het de Zonnebloemvereniging betaamd, een lekker stukje 

appeltaart.   

9 april hebben we onze eerste gezellige middag gehad in de 

tuinkamer van de Lindenhof. Dat u eraan toe was, bleek wel: 

26 gasten waren aanwezig. We speelden 1 Spelletje Bingo, 

want gezellig kletsen was de hoofdregel. Wat duurde het lang 

voordat de eerste bingo binnen was, maar toen ging het vlot 

achter elkaar. Iedereen ging met een leuk prijsje naar huis, 

maar niet voordat het wel bekende advocaatje, wijntje of fris 

uitgedeeld was.  

Voor de komende maanden is het bestuur aan het invullen 

welke activiteiten we gaan doen. U hoort of leest er nog meer 

over in deze nieuwsbrief. 

Waar het bestuur ook mee bezig is, zijn de nieuwe 

aanmeldingen van gasten en vrijwilligers. De afgelopen 2 jaren 

hebben nieuwe gasten en vrijwilligers door covid geen bezoek 

gehad van het bestuurslid bezoekwerk. De nieuwe gasten zijn 

in ieder geval wel opgenomen in onze ledenlijst, waardoor ze 

wel gebeld worden voor een activiteit. We pakken die 

bezoekjes weer op. Ik hoop u gauw te zien, 

Hartelijke groet, Coby de Koning. 
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Koninklijke Onderscheiding: 

26 april jl werd Ineke Joring-Dijksman door Burgemeester 

Marja Bijsterveld benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau voor 40 jaar vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem en 

vrijwilligerswerk bij andere organisaties.  

Traditiegetrouw werd de Koninklijke onderscheiding in het 

stadhuis van Delft opgespeld.  

 

Op dezelfde dag zijn vrijwilligers van de Zonnebloem bij de 

gasten langs gegaan met oranje tompoucen.   

 

10 mei 2022:                                                             

Op 10 mei 2022 zijn 11 gasten van onze afdeling, samen met 

gasten van de  Zonnebloem afd. Delft zuid, naar een ochtend 

met dansers van Dansnest uit Breda geweest. Er werd door de 

dansers tussen de gasten gedanst en later met de gasten 

gedanst. Voordat we naar huis gingen hebben we gezamenlijk   

geluncht. Deze ochtend is gesubsidieerd door Podiumkunsten 

en in samenwerking met de Regio en de Delftse 

Zonnebloemafdelingen georganiseerd.   

Vrijwilligersvergadering 16 mei 2022                                                                                                                                                                                                       

De eerste was in januari en nu de tweede vergadering. Ik hoop 

op een grote opkomst. Na Covid is het haast net zo moeilijk 

om vrijwilligers in de benen te krijgen als de gasten achter de 

voordeur vandaan.  

Bezoekwerk/nieuwe vrijwilligers door Coby/Joke en 

ondersteund door Marianne:                                                                                                                                           
De eerste bezoekjes zijn gemaakt. Er staan er nog meer in de 
agenda.         
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Penningmeester/Financiën, Mark: 

Mark heeft een betaalde baan gevonden. Dit is voor hem niet 

te combineren met het penningmeesterschap voor de afdeling. 

In deze maand mei start weer de RABO-actie en omdat de 

naam van Mark op de Rabo-pas staat wil hij deze actie nog 

begeleiden. Vorig jaar leverde de RABO-actie € 633,26 op.                    

We willen dit jaar meer zien te ontvangen. Dus ik roep u 

allemaal op om aan de actie mee te doen.  

De regio penningmeester en Coby gaan de penningen van de 

afdeling voorlopig beheren tot er een nieuwe penningmeester 

gevonden is. Declaraties kunnen bij Coby ingeleverd worden.     

Komende activiteiten voor de afdeling:  

In de laatste bestuursvergadering hebben we een aantal datums 

vastgelegd om weer bij elkaar te komen.  

18 juni             bloemschikken in de tuinkamer                                                                                      

16 juli              poffertjesmiddag in de tuinkamer                                                  

25 augustus     met de bus naar de boot naar de Biesbosch                                                                                                                                                                                                     

23 september   herinneringsmuseum Akropolis Humanitas in 

                        Rotterdam (je beleeft de jaren ‘50, ‘60 en ‘70)   

Te zijner tijd wordt u gebeld door de vrijwilliger of u mee wilt 

doen met een activiteit.      

          

Vanuit het land en de Regio:   

Er zijn verpleegkundigen nodig voor de kleinschalige 

vakanties in mei en juni.                                                                                                                                    

Ben of ken jij een verpleegkundige die in mei of juni als 

zorgvrijwilliger met ons op vakantie wil? Voor onze 

kleinschalige vakanties in Egmond aan Zee (13 t/m 16 mei), 

Beilen (30 mei t/m 3 juni) en Beekbergen (12 t/m 16 juni) 

zoeken we dringend vrijwilligers uit de zorg. Maar ook voor 

de andere (vaar)vakanties hebben we nog mensen nodig.   
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Mei is voorbij en juni is nu, maar er zijn meer mensen nodig 

voor de vakanties. Misschien kan je hier wat betekenen. Zie 

Laatste plaatsen zorgvrijwilligers vaarvakantie - De 

Zonnebloem op  Mijn Zonnebloem. 

Zonnebloemauto: 

De Zonnebloemauto in Delft staat geparkeerd bij de Vegro op 

de Papsouwselaan. Wanneer de auto bezet is, kan u nagaan of 

één van de Zonnebloemauto’s in Den Haag beschikbaar zijn.  
  

Daar staan nu 4 Zonnebloemauto’s op de volgende locaties: 

  

Den Haag Kerktuinen /Den Haag Zuid – NR-731-R - 

Volkswagen Caddy (Benzine) 

Den Haag Scheveningen - N-363-SR - Toyota  ProAce City 

Verso (Benzine) 

Den Haag Volendamlaan - NR-730-R -  Volkswagen Caddy 

(Benzine) 

Den Haag Forepark/Donau - TF-790-D - Toyota ProAce 

(Diesel)  

 

Vliegende BIEB 

U weet vast niet dat in Delft vliegende boeken zijn!! Nee dat 

klopt. Vrijwilligers van DOK brengen de boeken bij u thuis. U 

heeft een abonnement op DOK nodig. Meer informatie kunt u 

krijgen via 06 426 531 of via de mail vliegendebieb@dok.info 

 

 

Zo dit was het voor deze keer, voor nu en voorlopig,                                                                                                                                                                                  

blijf gezond en tot gauw aan de telefoon, of bij een activiteit 

 

Coby de Koning  

 

 

om 

https://mijn.zonnebloem.nl/home/doe-mee/vakanties/vaarvakanties/laatste-plaatsen-vrijwilligers
https://mijn.zonnebloem.nl/home/doe-mee/vakanties/vaarvakanties/laatste-plaatsen-vrijwilligers
mailto:vliegendebieb@dok.info

