
ZORGRESIDENTIE ZONNEBURG / STICHTING ZORG THUIS
INTRODUCEREN NIEUWE ROLSTOELBUS EN DUOFIETS
AAN HUN CLIENTEN.

Op dinsdag 4 augustus 2020 werd bij Zorgresidentie 
Zonneburg de nieuwe rolstoelbus en Duo-fiets feestelijk 
in ontvangst genomen. 
In het bijzijn van de afgevaardigden van de cliëntenraad, 
bewoners,  familie, omstanders en medewerkers hebben 
we dit mooie cadeau uitgepakt & “Lintje doorgeknipt” . 
Onder het genot van een drankje en hapje hebben we dit 
met elkaar gevierd. 

De oude bus, waar vele ritjes ter vermaak mee zijn 
gemaakt, was nodig aan vervanging toe en nu kunnen de 
bewoners  genieten van alle gemakken die de nieuwe bus 
heeft, zoals een heuse rolstoellift, zonwerende beglazing 
en op  warme dagen kan nu ook de airco aan.

De duo fiets kan door 2 personen gebruikt worden, 
bij minder valide bewoners kan toch op deze manier 
een gezellig ritje gefietst worden. Na een periode van 
beperkingsmaatregelen en weinig bewegingsvrijheid, 
kunnen we er nu gelukkig weer voorzichtig erop uit gaan. 

De bus en de fiets gaan voornamelijk gebruikt worden 
voor het maken van gezamenlijke uitstapjes en mooie 
tochten door de omgeving en zijn beschikbaar voor alle 
locaties van Zorgresidentie Zonneburg. 

Binnen ons Zorgconcept, willen wij zoveel mogelijk 
tegemoet komen aan de persoonlijke/individuele 
wensen van onze cliënten.  De nieuwe rolstoelbus en de 
DUO–fiets spelen hierin een belangrijke rol. We hopen 
met onze cliënten/familie en de omgeving  enorm veel 
plezier te gaan beleven met deze prachtige nieuwe 
vervoersmiddelen. 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger om de bus 
te besturen. Bent u op zoek naar een activiteit 

met verantwoording? En wilt u onder begeleiding 
onze cliënten vervoeren tijdens uitstapjes of een 

ziekenhuisbezoek.

Bezoek voor meer informatie onze website;
www.zorgresidentiezonneburg.nl of neem contact op 

met  a.steenhoff@zonneburg.nl  / tel: 088 0185423

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, wat wij 
bieden, wat ons zorgconcept  inhoudt? U bent altijd van 
harte welkom voor een gesprek of bezichtiging. Neemt 
u dan ook contact op via bovenstaand telefoonnummer.

Alvast op voorhand de datum waarop we een FANCY- FAIR,  
organiseren in de tuin van Zorgresidentie Zonneburg, loca-
tie Driebergen, Emmalaan 2. De Fancy Fair vindt plaats op: 
Vrijdag 4 september vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Nadere 
informatie over uw aanmelding voor deze dag is ook op de 
website te vinden. Iedereen is hartelijk welkom!


