Op bezoek bij…
Tekstschrijver, oud-hoofdredacteur van deze krant én
bekende Wassenaarse Iris Oostlander bezoekt om de
week een instantie waar men aandacht heeft voor ouder
worden! Deze week is Iris op bezoek bij de bij-Bus.
U ziet ze vast weleens rijden in ons dorp: de gele bij-Bussen.
Deze vier opvallende bussen worden dagelijks ingeschakeld door inwoners die om welke reden dan ook geen eigen
vervoer meer hebben. De bussen rijden binnen Wassenaar
van maandag tot en met zaterdag. U kunt op het tijdstip
dat u wilt met deze bus van huis naar uw bestemming worden gebracht en later opgehaald. De bus rijdt geen vaste
route, u kunt uw voorkeurstijden dus zelf aangeven. Zo kunt
u bijvoorbeeld naar familie, de arts, kapper, winkels, horeca
wanneer ú dat wenst.
Op een druilerige donderdagmiddag mag ik een rondje
meerijden en toevallig tref ik als chauffeur de voorzitter van
het bestuur: Roël Karamat-Ali. Hij is de vliegende keep als er
geen chauffeur beschikbaar is. “Ondanks dat we 25 chauffeurs op de lijst hebben staan, komt het soms voor dat het
de dames niet lukt alle ritten in te vullen. Mocht iemand
zich willen aanmelden als vrijwillige chauffeur, dan hoor ik
dat graag!” ‘De dames’ zijn de zes vrijwilligers die dagelijks
tussen 09.00 en 12.00 uur de telefoon beantwoorden en het
vervoer regelen.
Als u mee wilt rijden, kunt u lid worden van de bij-Bus. Deze
dienst is exclusief voor inwoners van Wassenaar vanaf de
leeftijd van 55 jaar en mensen met een lichte beperking.
Leden van de bij-Bus kunnen vervolgens onbeperkt gebruik
maken van de diensten. Natuurlijk moet er wel plek zijn.
Deze dag rijdt de bij-Bus van de Spinbaan naar het Gezondheidscentrum. “Dit is de eerste keer dat ik gebruik maak van
dit vervoersmiddel maar schrijf maar op dat het me goed
bevalt”, zegt de vriendelijke heer lachend. Ook de dame die
vervolgens in het centrum wordt opgehaald is opgetogen.
“Ik ben nu 86 jaar en regel alles nog zelf. Ik kom ook overal.
Voor mijn boodschappen ga ik met de bij-Bus. Ik vind het
belangrijk dat ik mezelf kan redden en kan niet zonder mijn
mobieltje, computer én de bij-Bus. Ik loop misschien niet
meer zo goed en ben na een uitje hartstikke moe, maar mij
krijgen ze niet klein!”

Wilt u ook op bezoek bij de bij-Bus?

Neem dan contact op met Stichting de bij-Bus via het
telefoonnummer 070-51 77 870 of www.debijbus.nl

Wilt u meer informatie over activiteiten voor ouderen?
Neem dan contact op met SMOW door te bellen naar
070 – 511 22 26. Of kijk eens op www.smowassenaar.nl of
www.thuisinwassenaar.nl

