
Een fantastische dag op de Floriade


Na heel veel regelwerk door de werkgroep 
"uitjes" was het dan eindelijk zover. Met een 
volle touringcar ging de groep op woensdag 
17 augustus richting Almere. Niet alleen met 
gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem 
maar ook van de KBO. Er waren 3 
opstappunten en mede door de vrijwilligers 
die ervoor zorgden dat de gasten van huis 
werden opgehaald, verliep het instappen 
zeer vlot. Zelfs zo vlot dat we iets eerder dan 
gepland bij de Floriade arriveerden. 


Bij aankomst stonden de vooraf bestelde 
rolstoelen en rollators al klaar en liep de 
groep gelijk door naar het restaurant voor de 
koffie en appeltaart. Het was die dag wat 
koeler en het regende een beetje. In het 
restaurant werd er een korte uitleg gegeven 
en werden de gasten aan hun vaste 
vrijwilligers gekoppeld. Na de koffie 
zwermde de groep uit over het immense 
terrein. De meesten vertrokken richting 
kabelbaan waar ook voor de 
rolstoelgebruikers plek was. Vanuit de 
kabelbaan had je een prachtig uitzicht over 
het gehele terrein en kon je over de snelweg 
naar de andere kant van de tentoonstelling.


Op het terrein kwamen we ogen tekort, 
zoveel mooie en bijzondere stands en tuinen. 
Om 13.00 uur stond er voor iedereen een 
heerlijke lunch klaar.  Na de lunch konden de 
gasten hun eigen  keuze maken voor het 
vervolg van de middag.  Vanwege het 
regenachtige weer zochten veel mensen iets 
overdekt op. Zo was er het "Green House" , 
een grote kas met allerlei innovatieve 
methoden om planten en groente te telen. 
Ook de landenpaviljoens die deels overdekt 
zijn waren fantastisch om doorheen te lopen. 


Vooraf was bepaald dat we om 15.00 uur 
richting huis zouden gaan maar omdat er 
zoveel te zien en te beleven was zijn we een 
uur langer gebleven. Om 16.00 uur zijn we 

weer richting West-Friesland vertrokken. De 
buschauffeur leverde de mensen weer af in 
Wervershoof, Onderdijk en Medemblik. 
Ondanks het wat mindere weer was het een 
fantastische dag. We hebben genoten!


Ron Lehnkering en mevrouw Bobeldijk.


Met af en toe een bui, maar toch een 
prachtige dag gehad

Margreet, Tilly en Ellie van de 
werkgroep "uitjes" en natuurlijk alle 
vrijwilligers van deze dag bedankt voor 
jullie geweldige inzet.
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Hoe werkt het?

De actie loopt van 5 tm 27 september


- Alleen leden van de bank kunnen stemmen. Dit gaat via de RAboApp of Rabo    

  Internetbankieren.              

  (Er worden dus geen stemmen via mail of post verstuurd)

- U Kunt onze vereniging vinden onder Zonnebloem Wervershoof-Onderdijk-

   Medemblik

- Stemmen kan eenvoudig onder de knop    "Zelf regelen" 

- U mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen

- Elke stem brengt geld op, dus mobiliseer iedereen in uw omgeving om op ons   

  te stemmen


Wij als lokale Zonnebloem hebben een afspraak met de lokale KBO (WOZ). Wij 
geven ook een stem aan de KBO en de leden van de KBO stemmen ook op ons.


Rabo Club Support

Rabo Club Support is een initiatief van de Rabobank. Elk Rabobank lid kan zijn stem 
uitbrengen op drie clubs of verenigingen. Elke stem is goed voor een bedrag. Des te 

meer stemmen er op jou club worden uitgebracht des te hoger het bedrag. 


DOE MEE MET RABO CLUB SUPPORT EN VERDIEN 
GELD VOOR ONZE ZONNEBLOEM

IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF


- voorstellen werkgroep gasten-

   beheer


- huiskamerbijeenkomsten


- contactavond vrijwiligers



