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Nieuwsbrief  
Beste Vrijwilligers, 

De zomervakantie is voorbij en het verenigingsleven is weer 

begonnen. Toch heeft onze afdeling in de afgelopen maanden niet 

stil gezeten. Gasten zijn op afspraak bezocht. Kleine attenties zijn 

aan de gasten uitgedeeld om zo Coronatijd door te komen en 

onze gasten te laten weten dat we ze niet vergeten: Trees en Leo 

zijn bij onze gasten kleine appelgebakjes van “Ouwe Taart” rond 

gaan brengen.                                                                                   

Ook de vrijwilligersvergadering/bijeenkomst is weer opgestart. 

Over anderen activiteiten in deze nieuwsbrief meer.  

Lieve groet,  

Coby de Koning 
 

 

 

Nieuwe vrijwilligers en gasten 

 
Op 17 augustus is de landelijke campagne voor nieuwe 

vrijwilligers gestart.                                                                            

Onze afdeling Delft-West heeft 8 nieuwe  vrijwilligers mogen 

verwelkomen/ 

Marian heeft ook aanmeldingen van nieuwe gasten ontvangen.  

Onze afdeling is hier heel blij mee.                                           

 

Marian en Joke zijn gestart om de vrijwilligers kennis met ons te 

laten maken. Dit heeft geresulteerd in een bijeenkomst op 3 

oktober in de tuinkamer van de Lindenhof, samen met een paar 

bestuursleden.   

 

Afgesproken is dat Marian en Joke vrijwilligers gaan proberen te 

contacten met een gast voor bezoek werk.  
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Wist je dat ?  

We op 3 oktober met 6 nieuwe   

vrijwilligers kennis hebben 

mogen maken. Marian en 

Joke aan de slag zijn gegaan 

om deze nieuwe vrijwilligers 

gauw op hun gemak te laten 

voelen?  

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat ?  
12 oktober de uitslag van de 

zonnebloem loterij bekend 

gemaakt gaat worden, 

Spannend… 

 

 

 

 

 

                                                                             

Kleine uitjes 

Trees en Leo hebben een paar kleine uitjes georganiseerd. 
Waaronder een bezoek aan de tuin van Mieke de Vette waar de 
gasten op een kleine high tea zijn verrast. 

 

 

 

Nationale zieken week 

In het kader van de nationale zieken week werd er in onze 
afdeling elk jaar een bosje van 3 zonnebloemen aan onze gasten 
uitgedeeld. Vorig jaar konden we helaas geen zonnebloemen aan 
onze gasten uitdelen, omdat ons zonnebloemveldje opgeheven 
werd.                                                                                                 
Dit jaar ging de Stichting DelftBloeit na het uitbloeien van hun 
tulpen, op het veldje aan de Nijverheidstraat zonnebloemen laten 
groeien.                                                                                                 
Het bestuur heeft de ‘stoute schoenen’ aangetrokken en aan de 
Stichting DelftBloeit gevraagd of wij zonnebloemen mochten 
komen snijden voor onze gasten. Daar werd positief op 
gereageerd.  
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Wist je dat ?  
Mieke de Vette de foto’s heeft 

gemaakt? Ze haast onze ‘hof’ 

fotograve aan het worden is? 

 

 

 

 

 

Wist je dat ?  
Dat de RABO-bank 

clubsupport actie weer gestart 

is? 

 

 

 

 

 

Wist je dat ? 
12 december door Marjolijn 

van Doorn een workshop 

kerstbal maken 

georganiseerd wordt  

 

Op 29 augustus jl. zijn een aantal vrijwilligers samen met 
bestuursleden zonnebloemen gaan snijden voor onze gasten.              

  

 

 

Trees, Leo, Ineke, Jaap, Monique, Joke, Annelies, Mieke en Michel 

dank jullie wel voor het snijden en bezorgen van de zonnebloemen   

bij onze gasten.  
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Wist je dat ? 
Lees het hier naast, onze 

afdeling heeft contact met De 

Laatste Eer om zonnebloemen 

te mogen zaaien en snijden. 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat ? 
Heb jij je ook altijd 

afgevraagd waarom er in 

crackers altijd van die kleine 

gaatjes zitten? De kleine 

gaatjes zorgen ervoor dat de 

crackers niet breekt tijdens 

het bakproces. 

 

 

 

 

Zonnebloemen voor volgend jaar 

Voor volgend jaar heeft het bestuur bij De Laatste Eer 

gevraagd om een stukje grond waarop we zonnebloemen 

kunnen laten groeien voor onze gasten. De directeur van De 

Laatste Eer ging enthousiast aan de slag. Komend jaar mogen 

we zonnebloemen gaan zaaien op een stukje Iepenhof.                  

Joke en Coby zijn in overleg met de beheerder van de 

begraafplaats. Wordt vervolgd want dan hebben we 

vrijwilligers nodig om te snijden, boeketjes te maken en af te 

leveren bij de gasten.  

Bloemschikken voor de gasten 

Op de laatste vrijwilligersbijeenkomst/vergadering is afgesproken 
om de winkeldag met de gasten om te zetten naar een middag in 
de tuinkamer en te gaan bloemschikken. Op dit moment                
(05-10) is de tuinkamer gereserveerd en zijn de gasten 
uitgenodigd. Wel met de opmerking dat het afgelast kan worden 
door corona maatregelen. In de tuinkamer mogen we met ten 
hoogste 25 personen aanwezig zijn. Marian is aan het bellen 
gegaan en er hebben 16 gaten zich opgegeven. Samen met 
Mieke die het bloemschikken zal verzorgen en begeleiden en nog 
een paar vrijwilligers die zich al hebben opgegeven, hopen we op 
een gezellige middag.  

                                                                                                

Financiën  

 

Michel laat ons het volgende weten over de RABO-clubsupport 
actie: 

Onze Zonnebloemafdeling Delft-West heeft zich weer 
ingeschreven voor de RaboClubSupport-actie van de 
lokale Rabobank Zuid-Holland Midden. 
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Wist je dat ? 
Het gooien van rijst op een 

bruiloft is bijna wereldwijd 

een traditie. Het stamt af van 

het feit dat rijst lijkt op regen, 

wat indirect wordt gekoppeld 

aan welvaart, geluk en 

vruchtbaarheid. De gewassen 

groeien namelijk van regen. 

 

 

Wist je dat ? 
Je een overtollige of oude 

bakplaat om kan toveren tot 

een memobord? Gewoon mooi 

gekleurd papier of behang 

erop plakken en klaar is Kees 

of Marie. Met behulp van een 

paar leuke magneetjes blijven 

alle memo’s er netjes op 

zitten. 

 

 

 

 

Hoe werkt het? 
Rabobank-leden kunnen m.i.v. 5 oktober 2020 stemmen op hun 
favoriete club of vereniging. 
Iedereen mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan max. 2 op dezelfde 
vereniging. 
 

Stem zelf en/of vraag aan uw omgeving of zij een rekening 
hebben bij de Rabobank Zuid-Holland Midden. 
Zo ja, vraag of zij 2 van hun 5 stemmen willen geven aan Nat. 
Ver. De Zonnebloem Delft-West. 

Hoe kun je stemmen? 
Dit gaat iets anders dan vorig jaar. 
Stemmen kan via de App of via de Website van de Rabobank. 

- Login bij de Rabobank zoals je gewend bent. 
- Klik op "Zelf Regelen" (boven je rekeningnummer). 
- Kies vervolgens "Mijn Lidmaatschap". 
- Klik nu op Rabo ClubSupport. 
- Breng vervolgens je eerste 2 stemmen uit op Nat. Ver. De 
Zonnebloem Delft-West  (categorie: "samenleving"). 

 
Heeft u wel of geen Rabobankrekening? 
Stuur in elk geval dit bericht door naar vrienden en bekenden of 
zet het op Facebook enz. met het verzoek of zij in geval van een 
Rabobankrekening bij Rabobank Zuid-Holland Midden hun stem 
op ons willen uitbrengen. 

 

Beeldentuin en High tea 

Na uitstel ging het bezoek van aan de Beeldentuin in Schipluiden 
met een high tea toch door. Het werd een gezellige ontspannen 
middag.                                                                                            
Elke laatste zondagmiddag van de maand is er ook ‘levende’ 
muziek in de Beeldenkas aan de Gaagweg 15 in Schipluiden. 
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Wist je dat ? 
We pas 31 jaar pinnen. De 

eerste pinbetaling werd in 

1988 gedaan. Tot die tijd werd 

er alleen maar contant en met 

cheques betaald. 

 

 

Wist je dat ? 
Hoewel het griepvirus 

ongeveer 48 uur buiten een 

menselijk lichaam kan leven, 

kan het wel langer dan 10 

dagen op een biljet van 5 euro 

leven. Dit geeft aan dat je je 

handen behoorlijk moet 

wassen na het hanteren van 

papier geld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. Vrijwilligersbijeenkomst/vergadering 

De eerst volgende vrijwilligersbijeenkomst/vergadering wordt 
gehouden in de tuinkamer, op zaterdag 21 november en start om 
12.30 uur met een kleine lunch en een korte vergadering.                                    
Op de agenda staat kennismaking met ons nieuw districtshoofd 
Esmé van der Helm, goedkeuring van de begroting 2021 en het 
klaar maken van een Sinterklaas en Kerst cadeautje voor onze 
gasten.                                                                                              
Wil je meedoen en vind Corona het goed? Geef je dan op bij 
Jeanne van Herel voor half november : 
j.van.herel@kpnplanet.nl of per telefoon      015 212 43 76      

 

 

mailto:j.van.herel@kpnplanet.nl
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Wist je dat ?        

Droge theezakjes vieze 

geurtjes wegnemen uit je 

sportschoen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat ?        

Bleekselderij negatieve 

calorieën heeft? Het kost meer 

calorieën om een stuk selderij 

te verteren dan dat het 

oplevert. 

 

 

 

 

 

 

12 December / workshop kerstbal maken 

 

 

Op de laatste vrijwilligersbijeenkomst/vergadering is het idee door 
Marjolijn van Doorn geopperd om een kerstbal te maken voor de 
gasten. Een leuk idee, maar om dit voor 65 gasten te maken leek 
ons een titanen werk. Het idee werd wel door de aanwezige 
vrijwilligers omarmd. Voorgesteld werd om dit met de vrijwilligers 
te doen. Zo voorgesteld, zo gedaan. 12 december gaan we een 
glinsterende kerstbal maken, om cadeau te geven of om zelf te 
houden. De tuinkamer is open vanaf 13 uur, start 13.30 uur en er 
mogen op dit moment 25 mensen aanwezig zijn. De kosten van de 
middag komen op ongeveer 5 euro, de kerstbal, glaasje en 
hapje.                                                                                           
Wil je meedoen en vind Corona het goed? Geef je dan op bij 
Jeanne van Herel voor half november : 
j.van.herel@kpnplanet.nl of per telefoon  015 212 43 76 

 

Blijf gezond, 

Coby de Koning 
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