
Een weekje als zonnebloemvrijwilliger mee op de boot. 

Maandag: Nadat ik Ank thuis had opgehaald hebben we verder kennis gemaakt, want eigenlijk 
kenden we elkaar nog niet zo goed. 

Bij aankomst op de boot meteen de koffer naar onze hut gebracht, 
want we waren als Odijkenaren samen ingedeeld. Bij het uitpakken 
van de koffers bleek dat we allebei een fotolijstje van onze dierbaren 
mee hadden genomen. 

Daarna moesten we ons melden in het 
restaurant en kregen we een rondleiding 

over de boot. Weer terug in het restaurant kregen we een korte 
instructie over de werkzaamheden en werd ons een eenvoudige lunch 
aangeboden. 

Inmiddels wisten we al wat onze taak op 
de boot zou zijn. Ank in de wasserij en Nelleke in de omloop in het 
restaurant, o.a. het buffet. Het echte werk 
kon beginnen. 

Toen de gasten aan boord waren vertrok de 
boot richting Köln. Het was prachtig weer en 

velen zaten dan ook op het zonnedek. 

’s Avonds genoten van een heerlijk diner. Tomatensoep, kiprollade met 
mosterdsaus aardappelschijfjes, groentemix en salade. Als dessert 
boerenjongensijs met slagroom.  

Dinsdag: De wekker ging voor 
Nelleke lekker vroeg 6.00 uur.  
Om 6.30 uur start van de 
werkzaamheden. Ontbijt 
klaarzetten en met haar groep 
eten. 

Ank mocht uitslapen tot 06.30 uur. De eerste wassen in de machine en daarna met alle andere 
vrijwilligers ontbijten. 

De gasten hadden inmiddels een lijst met excursies gekregen waar ze op in konden schrijven als ze 
dat wilden.  

Na de lunch gingen de gasten met vrijwilligers aan wal. Sommigen op 
excursie anderen vrij wandelen. Natuurlijk ook een terrasje pikken 
voor een drankje of een ijsje. 



’s Avonds weer genoten van een heerlijk diner. Na het diner kwam Johan 
ons vermaken met meezingliedjes. Er werd goed gebruik gemaakt van de 
dansvloer tot in de late uurtjes. 

Woensdag: Wederom vroeg op en starten met 
onze werkzaamheden.  

Het was lekker weer en de gasten konden 
genieten op het bovendek van de zon en het 

mooie uitzicht. Ook de Lorelei werd niet vergeten.  

Na de lunch was er weer keuze uit excursie of vrij wandelen in 
Rüdesheim. Een mooi stadje met gezellige terrasjes. Standaard was inmiddels dat er een ‘terrasje 
gepikt’ moest worden. 

’s Avonds genoten van een heerlijk Indisch diner. Nelleke had vrijaf en mocht mee genieten op 
haar vrije avond. Nu ook eens aan tafel met gasten en vrijwilligers en niet bedienen. 

Donderdag: ’s Nachts was de boot al gedraaid richting Koblenz. Voor de gasten bleef het genieten, 
zowel van het uitzicht als van het weer. 

In Koblenz hadden de gasten keuze uit drie uitstapjes. Met de kabelbaan naar boven, met de bus 
naar Cochem, stadswandeling of vrij wandelen. 

Vrijdag: Al weer onze laatste dag. Eerst hard werken en na de lunch Düsseldorf in. Een stads-
wandeling of vrij wandelen. In de stad kon je nergens kijken of er zaten vele Zonnebloem-gasten 
op een terras, waar anders… te genieten van een ijsje of een lekker drankje. Er kwamen steeds 
meer wolken en net toen de laatste gasten weer arriveerden op de boot, brak de regen los. 

’s Avonds zoals 
gebruikelijk bij de 
zonnebloem, het 
galadiner met als 
afsluiting de grote 
ijstaart met vuurwerk. 

Daarna in de salon onder het genot van een kopje koffie, thee of een drankje nagenieten met de 
gasten van een heerlijke week. 

Zaterdag: Als verrassing vandaag niet om 06.00 uur op maar om 05.30 uur om op tijd klaar te zijn 
voor het uitschepen en de terugreis. Onder het genot van een kop koffie werden door de grote 
baas de taken verdeeld. Eenieder wist wat hij moest doen. Het uitschepen liep gesmeerd, als een 
trein.  

Zowel gasten als vrijwilligers vertrokken met gemengde gevoelens naar huis. Het is een leuke 
week geweest, veel gelachen maar ook hard gewerkt. Het afscheid viel bij sommigen erg zwaar 
gezien ze daarna thuis weer alleen zijn.  


