SPECIALE UITGAVE
Borger, 24 augustus 2020

Geachte heer/mevrouw,

2

Het is al weer een hele tijd geleden, onze eerste speciale uitgave in
verband met het Coronavirus was in april 2020, dat u iets van ons heeft vernomen.
Wij willen u dan ook in deze tweede speciale uitgave van de PlusBus Borger-Odoorn op
de hoogte brengen wat de stand van zaken op dit moment is rondom uw PlusBus.

Nog geen uitjes met de PlusBus in het verschiet
Vorige week is het bestuur en het coördinatieteam van de PlusBus bij elkaar geweest om samen te
bespreken of en hoe het mogelijk is om een doorstart te maken met het organiseren van uitjes voor u.
Het bestuur heeft bij diverse instanties informatie ingewonnen over wat de regels en richtlijnen zijn
om uitjes te organiseren tijdens deze “Coronavirusperiode”.
Informatie is ontvangen van o.a. het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) en
de VRD (Veiligheidsregio Drenthe).
Op de vergadering is de huidige situatie met betrekking tot het Coronavirus besproken vanuit het
oogpunt “gezondheid staat in alles voorop”.
Dit geldt natuurlijk allereerst voor u als deelnemer aan onze uitjes maar niet te vergeten ook voor
onze vrijwilligers, de chauffeurs en begeleiders.
Na alle ontvangen informatie besproken te hebben en de discussie of we een voorzichtige doorstart
zouden kunnen maken heeft het bestuur en het coördinatieteam besloten dat het niet verantwoord
is om op dit moment al weer uitjes te organiseren en te gaan rijden.

Hieronder staat beschreven wat de regelgeving en richtlijnen zijn van het RIVM en VRD met
betrekking tot onze PlusBus en het vervoer van passagiers en waar het bestuur haar beslissing op
heeft gebaseerd.
Maar zij willen ook graag uw mening horen: Zou u wel of niet gebruik maken van eventuele
toekomstige uitjes van de PlusBus die dan volgens de onderstaande voorwaarden plaats zouden
vinden. We horen graag een reactie van u. (06-31938756)
ZILVERLIJN

SCHRIJFMAATJE

IN DE BUS

BUITEN DE BUS

Voor onze organisatie, PlusBus Borger-Odoorn, en
een 9 persoons busje gelden de onderstaande
regels/richtlijnen:

Zoals u allen weet zijn er buiten onze bus nog veel
meer regels en richtlijnen waar we ons aan
moeten houden. Houdt 1,5 meter afstand, was
vaak uw handen 20 seconden met water en zeep,
hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog,
gebruik papieren zakdoekjes en schud geen
handen.

Recreatief vervoer: Bij rondritten moet er 1,5
meter onderlinge afstand in acht worden
genomen. In onze PlusBus kunnen dan zoveel
mensen plaatsnemen (inclusief chauffeur) dat er
minimaal 1,5 meter onderlinge tussenruimte is.
Dit zal neerkomen op 1 chauffeur en 2 passagiers.
Vervoer van A naar B: Bij vervoer van een locatie
naar een andere locatie, Bijvoorbeeld van huis
naar de dierentuin en later weer terug, dan is dit
te vergelijken met het openbaar vervoer en geldt
de afstandseis (1,5 meter) niet. De personen die
vervoerd worden moeten wel zo ver mogelijk uit
elkaar zitten en een niet-medisch mondkapje
dragen. Uiteraard moet de chauffeur ook een
mondkapje dragen.

Ook in restaurants en gelegenheden om
koffie/thee te drinken gelden diverse regels.
Het is dus nog niet zo ver dat we weer gezellig aan
één tafel met elkaar een visje kunnen gaan eten
bij Landman in Termunten.
De op dit moment geldende algemene regels /
richtlijnen waaraan iedereen moet voldoen
kunnen, afhankelijk van hoe het Coronavirus zich
in de toekomst zal gedragen, elk moment
veranderen.

Echter omdat de omstandigheden bij onze
PlusBus anders zijn dan bij het openbaar vervoer
heeft de VRD nog extra richtlijnen voor ons en zij
schrijven dan ook:
“Het spreekt voor zich dat u ouderen vervoert, die
sowieso in een kwetsbare positie zijn, het niet zo
is, dat de bus tot zijn volledige capaciteit (8
passagiers) kan worden gebruikt. Wij raden u aan
de nodige voorzichtigheid te betrachten en ook bij
vervoer van A naar B zoveel mogelijk onderlinge
afstand aan te houden”. In dit geval zouden we
maximaal 4 passagiers kunnen vervoeren.

De hiernaast omschreven regels/richtlijnen zijn op
dit moment van toepassing voor het vervoeren
van passagiers in onze PlusBus maar kunnen elk
moment wijzigen.

Uitslag woordzoeker speciale uitgave van april
In de speciale uitgave van april stond de woordzoeker “De brieven van Van Gogh in Drenthe”.
Hieronder de oplossing:
Op 2 oktober 1883 kwam Vincent van Gogh met de snikke (trekschuit) aan in Nieuw Amsterdam in
Drenthe, waar hij zijn intrek nam in het veerhuis/logement van de familie Scholte. Hij kreeg op de
bovenverdieping een “redelijk grote kamer, waar een kachel gezet is en waar toevalligerwijs een klein
balkon aan is”, schreef hij aan zijn broer Theo. De schilder was verrukt over het uitzicht op het
veenlandschap: “Het is hier zo gansch en al dat wat ik mooi vind”. Dit is de oplossing van de puzzel.
Het woord “gansch” is oud Nederlands voor vredig.
De winnaar van “een uitje naar keuze voor 2 personen” is Mevr. Schoenmakers uit Odoorn.
Op dit moment kunnen we de prijs nog niet uitreiken maar wat in het vat zit verzuurd niet.

Typisch Nederlands

WOORDZOEKER

De oplossing van deze woordzoeker kunt u d.m.v. het u bekende telefoonnummer 06-31938756
van de PlusBus Borger-Odoorn doorgeven. U zult dan Jan Roelof of Pieter aan de telefoon krijgen.
De uiterlijke datum van het doorgeven van de oplossing is 1 oktober a.s.
Onder de goede oplossingen wordt er “een uitje naar keuze voor 2 personen” verloot.

Ook de komende periode zullen we
telefonisch bereikbaar zijn op
maandag, woensdag en donderdag
tussen 09.00 en 12.00 uur op
telefoonnummer 06-31938756.
U zult ook nu een van de medewerkers van het coördinatieteam,
Jan-Roelof of Pieter, aan de telefoon
krijgen.

Alle vrijwilligers van de PlusBus Borger-Odoorn
wensen u gezondheid en sterkte toe voor de komende
periode. Zij hopen u, zo gauw het verantwoord is,
terug te zien op een van onze uitjes in de PlusBus.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur en het coördinatieteam
PlusBus Borger-Odoorn
Kini

PlusBus Borger Odoorn

06 31 93 87 56
website: www.plusbusbo.nl - email: plusbusbo@hotmail.com
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wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
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