April
2022

NIEUWSBRIEF vrijwilligers
Stichting Plusbus Steenbergen
Afscheid van trouwe Plusbussers
Voor het eerst sinds té lang waren alle vrijwilligers op 10 maart jl. weer
eens bij elkaar. In De Vaert was het een gezellig samenzijn waarbij ruim de
gelegenheid was om bij te kletsen en geïnformeerd te worden over het wel
en wee van onze Plusbus.
Met het ophalen van mooie herinneringen werd afscheid genomen van
Marja en Willem Jan.
Het afscheid van Jenny als centraliste was helaas deze avond niet mogelijk,
maar is op een later moment passend goed gemaakt.

Te verwachten
activiteiten
“Samen Eten”
in Arcadia

KBO in het Cromwiel
Sjoelen
Kaarten
Biljarten

Verkeersveiligheid update

Alzheimercafé
Zaterdagen 09.30/12.00 uur
14 mei 2022
Dorpshuis Siemburg
25 juni 2022
Hoeve Kakelbont

Eindelijk na 2 jaar Corona-zorgen kregen we de kans om weer een Rij-instructie
voor onze chauffeurs te verzorgen, waarbij Frans van Bergen tijd heeft gevonden
om hier een professionele invulling aan te geven.
Op drie verschillende dagen startten de groepen met een uurtje theorie, gevolgd
door praktijklessen, door om toerbeurt onder zijn toezicht te rijden.
Het was weer fijn om bij elkaar te komen en in een heerlijke ontspannen sfeer
daagde de Verkeers-Quiz de chauffeurs uit tot zeer veel uiteenlopende
antwoorden met levendige discussies tot gevolg.
Frans wil met plezier chauffeurs, die nog wat meer individuele begeleiding willen,
bijstaan. Meld je dan even bij Eric

Wij rijden niet op:
2e paasdag
maandag 18 april

Gratis met de Plusbus naar het stemburo
Half maart waren de verkiezingen voor de gemeenteraad en met het verzoek van de gemeente om voor onze
doelgroep extra te rijden hebben wij natuurlijk graag ingestemd.
De stemmers die van onze service gratis gebruik mochten maken hebben
waarschijnlijk toch voor eigen vervoer gekozen. Gezien de lage opkomst kan het
ook zijn dat een deel van onze doelgroep uiteindelijk niet is gaan stemmen.

Beste Collega,
Gelukkig is er weer meer mogelijk na het los laten van de regels.
Wij hebben altijd een gast aan tafel, graag willen wij dat de chauffeurs en ook jullie
van de administratie eens aan schuiven bij de maaltijd om zo ook kennis te maken
met de bezoekers en ons natuurlijk.
Als jullie dit willen bespreken binnen jullie groep dan horen wij graag wat datums waarop evt. een van jullie
aan kan schuiven.
Iedereen is welkom maar we kunnen helaas maar 1 of evt. 2 pp per keer ontvangen gezien de ruimte. (tijd van
de maaltijd 12:30 tot 13:30)
Groeten Bianca en Sandra
Wat een leuke uitnodiging; lekker eten in goed gezelschap
Geef je op bij Conja, zij regelt het met Bee At Home

Pinnen

Gemeente Steenbergen neemt drempels onder de loep

“Dat is dan € 3,50 mevrouw”
“Even zoeken hoor… chauffeur..
ik kan mijn portemonnee niet zo
gauw vinden in mijn tasje”
“ Zou u met een bankpasje
kunnen pinnen want we hebben
liever geen contant geld meer
i.v.m. corona”
Het bankpasje blijkt verlopen en
pakt niet. “Hier…” zegt
mevrouw “Hier heb je een € 5,- biljet “
“Oh...mevrouw ….maar ik heb
geen wisselgeld omdat we
alleen maar pinnen
tegenwoordig en het is maar €
3,50”
“ Nou maak er dan maar € 4,-van”

Wat vindt jij van de drempels in de gemeente Steenbergen?
De gemeente Steenbergen gaat de drempels door de hele gemeente
bekijken. Op die manier wordt gekeken of de drempels die er nu liggen
hun nut en noodzaak nog bewijzen. Dit doet de gemeente niet alleen.
Ook inwoners vragen we om mee te praten.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alle drempels in de
gemeente is een kaart gemaakt. Inwoners, dorpsraden en ondernemers
kunnen via deze kaart de drempels aanvinken waarvan zij vinden dat die
onderzocht moeten worden.
Ook wij kunnen meepraten via gemeente-steenbergen.nl/drempels
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