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Beste Vrijwilligers, 

Ik hoor het u al zeggen: Alweer een Nieuwsbrief?                         

Ja zeker, er is weer veel om aan u te laten weten. 

 

 

En we willen ook graag een reactie van u. Daarnaast hebben 

we ook u hulp nodig. Vele handen maken het werk lichter.  

Door de nieuwe maatregelen is de tuinkamer dicht en kunnen 

we voor onze gasten als voor u, de vrijwilliger, geen 

bijeenkomst organiseren en u om hulp vragen, vandaar deze 

nieuwsbrief. Daar veel van de vrijwilligers ook binnen de 

doelgroep van Corona gerekend kunnen worden, begrijpen we 

als bestuur heel goed dat u voorzichtig bent in deze tijd.                                                              

Onderstaand geven we als bestuur aan wat onze plannen zijn 

en waar u ons bij kunt helpen. Tevens sturen we ook de 

nieuwe begroting mee (in een nieuwe email) waar onze 

penningmeester uw goedkeuring voor nodig heeft.  Daarnaast 

nog een paar foto’s en berichtjes die we u niet willen 

onthouden.  

                                                                                                  

Hartelijke groet, 

Coby de Koning 

 

PS: Vanaf 21 november wordt u door een van de bestuursleden 

gebeld om uw goedkeuring m.b.t. de begroting 2021 te krijgen 

en u te vragen te helpen bij het rond brengen van de geplande  

acties. 
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Begin september zijn we met een aantal vrijwilligers wezen 

high teaen in de Beeldenkas in Schipluiden. Het was erg 

gezellig. De beelden bijzonder en de high tea heerlijk. Met 

een gevuld buikje gingen we weer naar huis. 

 

Vrijwilligersvergadering 21 november 2020: 

De Tuinkamer is tot nader orde niet te reserveren. De 

vrijwilligersvergadering van 21 november as. is hierbij dus 

afgezegd. In plaats van de vergadering in persoon, houden we 

die nu via deze Nieuwsbrief. Helaas enigszins eenzijdig. 

Hieronder zal ik puntsgewijs de schriftelijke agenda 

behandelen: 

Notulen en de aanvullende concept notulen van de 

vrijwilligers bijeenkomst op 29 september jl.                 

Wanneer u opmerkingen heeft of verbeteringen, laat het me 

weten via de mail. 

Mededelingen:                                                                         

1) Het bestuur heeft bericht ontvangen dat mw. Rots (gast) en 

de oud vrijwilligsters van onze afdeling, Tiny Doodeman en 

Martha Diepens zijn overleden.                            

Martha Diepens is de oprichtster van onze afdeling geweest. 

José van der Voort heeft op de site van De Laatste Eer een 

condoleance bericht achter gelaten: 

Rust zacht lieve Zonnebloem.  

                                                                                            

Namens het bestuur en alle vrijwilligers wil ik u allen 

condoleren met het overlijden van "onze" geliefde Martha. Ze 

heeft zich jaren lang ingezet voor onze Zonnebloem afdeling. 

Deze is eigenlijk vanuit de parochie ontstaan. Ze was één van 

de eerste betrokken bij de oprichting van onze afdeling. 

Martha ging met een pannetje soep naar een zieke in het 

Westerkwartier, deed een boodschapje, en bood een luisterend 

oor. Ze stond altijd klaar voor een ander. Vele jaren is ze als 

vrijwilliger actief geweest.  Een gezellige middag, een uitje 

naar Blijdorp of varen met de boot. Martha was graag van de 

partij en was het Zonnetje in huis. 

Lieve Martha, bedankt voor alles. 
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2) Kweken/groeien van Zonnebloemen.                                  

Joke en Coby zijn begin november naar de begraafplaats 

Iepenhof geweest om daar met de manager en hovenier 

afspraken te maken met betrekking tot ons verzoek om 

zonnebloemen te mogen kweken/laten groeien op een stukje 

ongebruikte grond van Iepenhof. Dat is heel fijn verlopen.                                 

Achteraan op Iepenhof hebben we een mooi stukje grond 

toegewezen gekregen om in te zaaien. De grond wordt zaai rijp 

gemaakt op kosten van De Laatste Eer. De hovenier zal voor 

ons zonnebloemzaad bestellen, daar krijgen we wel de 

rekening van. Zelf kunnen we daar eind april/begin mei gaan 

zaaien. Joke en Mieke hebben zich daar voor opgegeven. 

Graag vragen we hier meer vrijwilligers voor. Zodat er 

met elkaar het werk verdeeld kan worden.                                       

Eind augustus gaan we dan oogsten en kunnen de bosjes 

naar onze gasten gebracht worden. Graag zaaiers, 

onkruidplukkers, snijders en rondbrengers gevraagd.  

 

Bezoekwerk/nieuwe vrijwilligers, Marian/Joke:                   
Het bezoeken van nieuwe gasten ligt stil. Nieuwe gasten 
koppelen aan een vrijwilliger is lastig nu je verschillende 
huishoudens niet bij elkaar mogen komen voor een bezoekje. 
Wel zijn er aanmeldingen ontvangen voor nieuwe gasten. 
Marian kijkt of het telefonisch mogelijk is om een intake te 
doen.                                                                                         

De oproep voor nieuwe vrijwilligers door de regio heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Vanaf deze plek voor hun een hartelijk 
welkom. Begin oktober hebben we met de nieuwe 
vrijwilligers en een aantal bestuursleden kennisgemaakt. Dat 
was erg leuk.                                                               

 

Penningmeester/Financiën, Michel:                                    

Het resultaat van de Zonnebloemloterij 2020:                 

verkocht door de afdeling zijn 440 papieren loten, 102 digitale 

en particulier verkochte loten. 

In tegenstelling tot andere jaren is op de door de afdeling 

verkochte loten geen enkele prijs gevallen. Wel viel een prijs 

(€ 50,-) op een teruggestuurd lot. 
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De secretaris stuurt met deze nieuwsbrief een mail van Michel 

Hoogervorst, de penningmeester, over de begroting van 2021 

mee. Deze begroting moet door u als vrijwilliger goedgekeurd 

worden. De begroting is over het merendeel gestoeld op wat 

we dit jaar van plan waren, maar door Corona niet door kon       

gaan. We hopen op een beter volgend jaar en hebben de          

begroting 2021 daarop aangepast.  

U kunt via de mail aan het secretariaat laten weten of u 

akkoord ben met de begroting 2021 

(j.van.herel@kpnplanet.nl ).  

 

 

De actie bij de RABO-bank heeft voor de afdeling 633,26 euro 

opgeleverd. Dank jullie wel voor het stemmen op onze            

afdeling.    

 

 

De Zonnebloem maakt kans op € 10.000,- van het ANWB 

Fonds om een Zonnebloemauto te realiseren in Delft! Dankzij 

deze rolstoelhuurauto kunnen ook mensen met een 

lichamelijke beperking er in alle vrijheid op uit. Ondertussen 

staan er al meer dan 50 auto’s verspreid door heel Nederland. 

Hoe fijn zou het zijn als deze ook beschikbaar wordt voor 

mensen in Delft en omgeving. Je kunt stemmen op de 

Zonnebloemauto tot 24 november. Help jij 

mee? https://www.anwb.nl/.../maatsc.../anwb-fonds-helpt-je-

op-weg 

 

Te organiseren acties in Coronatijd:                                  

Het valt niet mee om de gasten met wat leuks te blijven 

verrassen in deze tijd. Toch hebben we de ideeën van de laatste 

vrijwilligers bijeenkomst verder uit kunnen werken.  

Bloemschikken: Het kon helaas niet door gaan. Het idee werd 

voorgesteld om dan bij de gasten, die mee zouden doen, een   

bloemetje te brengen. Het bestuur vond dat dan elke gast een 

bloemetje diende te krijgen. Dat werd wat veel om op korte 

termijn te realiseren. Het bestuur heeft dit door geschoven naar 

volgend jaar, voor in de maand februari, of maart. We kunnen 

de gasten dan verrassen met een klein vaasje met bloemen.    

 

mailto:j.van.herel@kpnplanet.nl
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-fonds-helpt-je-op-weg?fbclid=IwAR2arYUFAmf_eAhtH-O3ioSp6hSeNXxxy8hBHnnPBdwPtz8zfjqF0DtrRQ4
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-fonds-helpt-je-op-weg?fbclid=IwAR2arYUFAmf_eAhtH-O3ioSp6hSeNXxxy8hBHnnPBdwPtz8zfjqF0DtrRQ4
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Wat gaan we wel doen:                                                               

Het bestuur heeft van Cocreci uitgeverij 75 pakketten met 

tijdschriften ontvangen om aan de gasten uit te delen.       

Daar zijn we heel blij mee. Trees en Leo hadden het idee om 

de pakketten opnieuw in te pakken, waardoor het bedrag van 

het pakket voor de gasten onzichtbaar werd. Een leuk lintje 

erom heen, een zonnebloemkaart erbij en klaar.                                              

Het plan is dat de vrijwilligers een aantal pakketten dan 

opnieuw in gaan pakken en rond brengen bij de gasten.                                     

Marian maakt een lijstje van de gasten die de vrijwilliger dan 

een herpakt-pakket gaat brengen. Inpakfolie en lint worden 

door het bestuur verstrekt. De pakketten en toebehoren zijn 

op 23/11 in de middag (vanaf 14.00 tot 17 uur) bij de 

garage van Coby aan de Van Bleyswijckstraat 83 op te 

halen. Kan je dan niet, bel 06 456 40 125 om een afspraak 

te maken. 

 

Sint verrassing:                                                                     

We zouden een schoentje voor de Sint verrassing met elkaar 

gaan kleuren en in elkaar zetten. Daarin een chocoladeletter en 

rijm. De chocoladeletter en de Sint-brief zijn er. Nu nog de 

schoentjes. Die worden 16 november op gehaald bij de Lidl. 

Het bestuur is bij een school aan het vragen of de oudste 

groepen deze kleurplaat wil inkleuren en in elkaar wil zetten. 

Wanneer dat lukt kan de brief en chocoladeletter erin.           

De vrijwilliger van de lijst, die ook gebruikt is bij het 

rondbrengen van de leespakketten, kan de schoentjes dan 

ophalen bij de garage van Coby, om ze voor 5 december as. bij 

de gasten te brengen.  

 

Kerst verrassing:                                                                       

Hier zijn we nog ideeën verder voor aan het uitwerken.               

Ineke heeft de kerstboompjes bij de Action weten te 

verzamelen. Het bestuur wilde nog iets meer doen. We hebben 

bedacht om er een pakje Tuc bij te doen en een 1 persoons 

flesje wijn, Dit alles aan te bieden aan de gasten in een  

kersttasje. Het ophalen en uitdelen kan op dezelfde wijze als 

bij de pakketten en bij de Sint verrassing. Nader bericht komt 

hier binnenkort nog over. 
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Workshop Vrijwilligers:                                                         

In de vorige Nieuwsbrief heb ik u gevraagd om u op te geven 

als u mee wilde doen met de workshop kerstbal maken op     

12 december. Helaas weten we niet of de tuinkamer dan weer 

open is. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de 

workshop door kan gaan. Zodra we meer weten zullen we dat 

doorgeven aan degene die zich voor de workshop hebben 

opgegeven. 

 

 

Uit de Regio/District                                                              

Het regio bestuur is gestart met het oprichten van een nieuwe 

Zonnebloem afdeling Delft-Noord. Er hebben vrijwilligers 

voor een bestuursfunctie, vrijwilligers en gasten aangemeld. 

De as bestuursleden krijgen een digitale workshop omtrent de 

werkwijze van bestuursleden en worden verder ondersteunt 

door het regiobestuur. Onze afdeling en de afdeling in Tanthof 

hebben hun hulp aangeboden. Wordt vervolgd. 

Helaas voor onze afdeling is er nog geen penningmeester 

gevonden. Wie o Wie, help…...  

 

 

 

 

 

Uit de moppen hoek: 

 

Bij de dokter... 

 

Een bejaarde man gaat samen met zijn vrouw naar de dokter 

voor zijn jaarlijkse onderzoek. De dokter zegt tegen de man: 

"Voor het onderzoek heb ik het volgende nodig: 

- een staaltje van je urine, 

- een staaltje van je stoelgang en, 

- een staaltje van je sperma. 

Aangezien de man nogal hardhorend is vraagt hij aan zijn 

vrouw: "wat heeftie nodig??" 

Zegt zijn vrouw: "je onderbroek". 
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Zo dit was het voor deze keer, voor nu en voorlopig,           

Blijf gezond en tot gauw bij de garage of aan de telefoon, 

 

Coby de Koning 
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