
 

Zonnebloem 
Delft-West 
Juni 2020,  nr. 2 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Verkorte versie van 
E-mailbericht van het 
Nationaal Bureau 
van de Zonnebloem 
uit de Regio en 
plaatselijk 

 Financiële zaken van 
de afdeling 

 Bezoekwerk 

 PR 

 Uitnodiging  
vrijwilligers 
bijeenkomst/        
vergadering 

 vrijwilligersuitje 

  
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  
 

Beste Vrijwilligers, 

Het is hoog tijd dat er een tweede nieuwsbrief komt om jullie op de 
hoogte te houden van wat er speelt op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau. . 

 

 
                                                                                                    
Hartelijke groet, 

Coby de Koning 

Van het Nationaal Bestuur:                                                    
03/07: Vandaag begint voor een deel van Nederland de 
schoolvakantie. Altijd een bijzondere tijd en dit jaar heeft dat 
een extra lading gekregen. Voor Delft begint de 
schoolvakantie 22 juli a.s.  

Vanaf 01 juli zijn er meer versoepelingen aangekondigd.                                      
De drie veiligheidsmaatregelen het uitgangspunt blijven:  
-     Afstand: houd 1,5 meter afstand.  
-     Hygiëne: was regelmatig je handen.  
-     Vermijd drukte: werk zoveel mogelijk thuis en vermijd OV 
in de spits. 

Een van de voor ons relevante versoepelingen is dat een 
uitzondering gemaakt mag worden voor het ondersteunen van 
hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel of een arm 
bieden bij het lopen. Let wel, dit is een uitzondering, dus volg 
daarnaast zoveel mogelijk de basisveiligheidsregels. Wat in 
ieder geval weer kan, is het bezoekwerk. We hopen natuurlijk 
dat we zo snel mogelijk weer in volle omvang activiteiten voor 
de mensen die ons nodig hebben, kunnen organiseren. 
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Wist je dat ?  

Je online loten kunt kopen.    
Ga naar onze website 

Zonnebloemdelftwest.nl 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat ?  

Je op onze website niet alleen 

de knop om online loten te kopen 
kan vinden, maar ook foto’s en 
verhalen van acties in coronatijd. 
Ga hiervoor naar Activiteiten, 
Verslagen en Fotoalbums. 

 

 

 

 

 

 

Uit de Regio/District                                                                 
10/6 ’s-Avonds werd er de eerste digitale regionale 
vergadering gehouden. Veel ruimte was er ingedeeld om de 
ervaringen van de plaatselijke afdelingen te bespreken.            
Bij de vergadering was ook Esmé van der Helm, ons nieuw 
district hoofd bij de Zonnebloem.                                    
Verschillende afdelingen hebben aangegeven dat huidige 
bestuurders willen, of zijn gestopt. Gelijk werd ook 
aangegeven dat het best wel een probleem is om nieuwe 
vrijwilligers te vinden voor een bestuursfunctie.   Half 
september tot en met oktober komt op facebook komt een 
campagne voor nieuwe vrijwilligers en vrijwilligers die een 
bestuursfunctie willen vervullen. Daarnaast wordt ook TV-
West ingeschakeld.  

Zonnebloem Delft-West 
Ons bestuur van de afdeling Zonnebloem-West is afgelopen 
maandag voor het eerst weer bij elkaar gekomen in de tuin van 
Monique.  We hebben elkaar weer bijgepraat en de 
toekomstige agenda van de afdeling besproken. Zie hier verder 
in de nieuwsbrief. 
 
 
Blijf gezond, 
Coby de Koning 
 
Financiële zaken:                                                                    
We gaan dit jaar weer meedoen met de RABO-bank actie. 
Michel houd ons op de hoogte wat en wanneer we mee kunnen 
doen.  
 
Stichting Specsavers Steunt organiseert ook iets voor de goede 
doelen per winkel. Helaas staat op de site van de stichting dat 
2019 het laatste jaar was om hier aan mee te doen. Ze gaan iets 
anders bedenken, dus we blijven alert. 
 
De verkoop van loten gaat redelijk goed, ondanks corona.  
Vrijwilligers graag blijven verkopen, want dit jaar is het voor 
het eerst dat de afdeling meer geld per lot kan houden voor 
eigen doelen. Zijn je loten op? Bij bestellen kan bij Jose van 
der Voort,  c_vd_voort@hotmail.com  en hieronder nog even 
hoe je een lot via onze site kan kopen: 
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Wist je dat ?  
Op 9 juli een ‘reclame’ filmpje is 
opgenomen voor de Zonnebloem 
en  Joyce en haar gast Jan Boon 
daarin te zien zijn. We horen nog 
wanneer het te zien is. 

 

 

 

 

 

Wist je dat ?  
Onze afdeling  begin september 
weer zonnebloemen aan de 
gasten wil gaan uitdelen en voor 
het snijden jou nodig hebben? 

Geef je op bij Jeanne of Coby 

 

 

 

Maar online kunt u wel loten kopen. Ga naar onze 
website 

Zonnebloemdelftwest.nl 

Daar vindt u een knop waarmee u automatisch op de 
Lotenverkooppagina van onze Zonnebloem-afdeling 
komt. Onze vrijwilliger Joyce Biekram heet u daar 
welkom.  

Betalen doet u met iDeal. Als bevestiging ontvangt u een 
email met uw lotnummers 

 

Bezoekwerk gasten en vrijwilligers:                                                                                
Op de bestuursvergadering liet Marjan weten dat er nieuwe 
gasten aangemeld zijn. Helaas was er nog geen gesprek, 
wegens corona, geweest. Nu de regels wat versoepeld zijn 
gaat Marianne kijken of ze met de aangemelde gasten 
buiten een gesprek kan houden.  

Hier nog een keertje de oproep uit de vorige nieuwsbrief: 
Misschien zijn er vrijwilligers die ook de andere gasten een 
keer willen bellen . Je kunt een telefoonnummer opvragen 
bij Marian 06-54796807.  

In memoriam: 
Trudy Kuhn, oud vrijwilligster van onze afdeling is in 
juni jl. overleden. 

P&R:  De kaarten die bij de gasten voor  Pinksteren    
zijn bezorgd. 
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Wist je dat ?  
Bleekselderij negatieve calorieën 
heeft?. Het kost meer calorieën 
om een stuk selderij te verteren 
dan dat het oplevert. 
 

 

 

 

 

Wist je dat ? 
Nederlanders gemiddeld 14,3 kilo 
kaas per persoon per jaar eten? 
Wanneer we daar mee ophouden 
vast makkelijker afvallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
Joyce heeft op 11 juni voor de Lindenhof en onze gasten 
die daar wonen een stoepconcert georganiseerd.  

Mandy en Paul  

Een tweede stoepconcert is gehouden bij het 
Thomashuis op de Buitenwatersloot waar jongeren met 
een achterstand zoveel mogelijk zelfstandig wonen. 
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Hoera Vanaf september mogen 
me weer met meer mensen dan 
15 of 30 op 1,5 samen komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

We graag heel gauw van u horen 
of u als vrijwilliger mee gaat naar 
de BEELDENTUIN in Schipluiden 
aan de Gaagweg. Je kan een 
mailtje voor 30 juli as. sturen naar 
Jeanne dat je mee wilt gaan. 

Uitnodiging Vergadering vrijwilligers:                          
Het heeft lang geduurd maar we kunnen elkaar weer 
zien en spreken met 1,5 meter afstand in de Tuinkamer 
van de Lindenhof op  zaterdagochtend 12 september 
a.s. van 10 tot 12 uur.                                                   
Wel vragen we jullie je eigen desinfecteerspullen mee 
te nemen.                                                                       
Tegen die tijd stuurt Jeanne nog een herinnerings-mailtje 
met agenda.  

Vrijwilligers uitje:                                                            
Het is moeilijk om met alle vrijwilligers gezamenlijk 
een etentje te organiseren. Gelukkig hebben we er iets 
op gevonden. Mieke de Vette kwam met een leuk idee: 
de beeldentuin in Schipluiden en een high thea.                                     
Op dit moment hebben we optioneel gereserveerd bij ‘de 
Beeldentuin’ in Schipluiden  voor 15 september a.s. 
Dat is weliswaar vlot op de vergaderbijeenkomst van de 
vrijwilligers, maar dan hebben we voldoende tijd om 
met elkaar te praten en kan de vergadering kort zijn. 
Graag horen we VOOR 30 juli 2020 of je meegaat.   

 

   

Tot gauw, blijf gezond, laat af en toe wat van je horen en 
een prettige vakantietijd, Coby de Koning 
 
 



 
6 

 
 
 

 
 

                                     
 
 
 

 

 


