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Het nieuwe jaar is alweer een maand oud.
Deze winter is zo’n ‘typische kwakkelwinter’,
zegt de weerman op de tv. Dan weer vrieskou
en natte sneeuw, dan weer regen en wind.
‘Het hoort erbij’, zeggen we dan.
Wat het weer ook is, de Memovobussen rijden
en u als passagier van Memovo laat zich niet
weerhouden om van huis te gaan.
De start van een nieuw kalenderjaar brengt
doorgaans ook nieuwe abonnementsgelden en
lidmaatschapstarieven met zich mee. Dat geldt
ook voor Memovo. In deze Nieuwbrief brengen
we u op de hoogte van deze nieuwe tarieven.
Tevens brengen we u op de hoogte van de
invoering van de Memovo Strippenkaart.

3. Bijrijders waar nodig
In overleg met chauffeurs en medewerkers van
WZU Veluwe wordt er gekeken of het
meenemen van een bijrijder de veiligheid van
het vervoer kan vergroten.

Memovo feiten
Memovo rijdt met twee bussen.
Deze bussen rijden elke werkdag, tussen
±8.30 uur en ±18.00 uur. Op verzoek van
leden wordt er ook ’s avonds gereden. ’s
Avonds rijdt Memovo tot uiterlijk 21.00 uur.
Tussen ± 8.30 uur en ± 10.30 uur en tussen
± 15.00 uur en ± 17.00 uur worden de
deelnemers van de dagstedingsgroepen
naar deze groepen gebracht, of van deze
groepen naar huis gebracht.

Samen zorgen voor veilig vervoer
Net als in 2018 staat ‘Veilig vervoer’ in 2019
hoog in het vaandel voor Memovo. Aandacht
voor Veilig Vervoer loopt via de volgende drie
speerpunten:

Tussen ±10.30 uur en ±15.00 uur en vanaf
±17.00 uur (tot uiterlijk 21.00 uur) zijn de
bussen leden aan het vervoeren naar de
supermarkt, fysiotherapie of dokter, maar
ook naar activiteiten in bijvoorbeeld een
van de Wijkontmoetingscentra.
De regel dat een lidmaatschap ‘goed is’
voor maximaal 3 retourritten per week en
dat daarboven een meerwaarde prijs van
€2,50 per retourrit betaald dient te worden,
is met ingang van 1 januari 2019 komen te
vervallen.

1. Veilig instappen
Onder ‘veilig instappen’ wordt verstaan, dat het
instappen in de bus plaatsvindt via de lift. Ook
als dit betekent dat het instappen daardoor
meer tijd kost.

2. Veilig zitten
De Memovo organisatie heeft het standpunt
ingenomen, dat zitten op de passagiersstoelen
achter de chauffeur, het meest veilig is. Voorin
zitten, naast de chauffeur, is in principe
verboden en alleen in hoge uitzondering
mogelijk. Voor deze uitzondering van kracht
gaat, wordt vooraf altijd toestemming gevraagd
aan de Memovo organisatie.

Leden van Memovo vragen altijd één dag
van te voren hun rit aan via de telefoonpost
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ziekte of anderszins onverhoopt moeten
afzeggen, melden zich niet alleen af bij de
WZU Veluwe, maar ook op de ochtend van
afwezigheid bij WIEL (0525-681212).
Graag rond de klok van 8.00 uur afbellen,
zodat het WIEL personeel tijdig de
dienstdoende buschauffeur kan inlichten.

NIEUW! De Memovo Strippenkaart.
In de praktijk gebeurt het wel, dat een
Memovo lid met het aanvragen van een rit bij
de telefoniste, tevens vraagt of er een dochter
of zus mee kan rijden. Ook gebeurt het wel,
dat iemand voor een korte periode,
bijvoorbeeld zes weken, naar revalidatie
therapie in De Voord moet en voor die
periode gebruik zou willen maken van
Memovo. In deze situaties is een lidmaatschap
van Memovo niet toereikend.
Om dit soort verzoeken voor tijdelijk gebruik
van Memovo mogelijk te maken, is de
‘Memovo Strippenkaart’ ontwikkeld. Deze
strippenkaart kost € 25,00 en is met ingang
van maandag 18 februari 2019 te koop op
kantoor van Stichting WIEL en is later dit jaar
ook te koop in de Wijkontmoetingscentra.
Er zijn GEEN strippenkaarten te koop in de
Memovobussen.
Hoe werkt het gebruik van de Strippenkaart?
De Memovo Strippenkaart heeft in totaal 10
enkele reis-strippen. Elke rit van A. naar B.
kost dus één strip, ongeacht de afstand die
gereden wordt.

De Memovo Strippenkaart is in een
proefproject. We willen in 2019 ontdekken of
de Strippenkaart daadwerkelijk een aanvulling
is. Voor vragen of opmerkingen over het
gebruik van de Memovo Strippenkaart kunt u
bellen met de administratie van WIEL, via
0525-681212 of mailen naar info@wiel.nl

Lidmaatschapskosten Memovo in 2019
Om gebruik te kunnen maken van het vervoer
door Memovo, kunnen inwoners lid worden.
In 2019 bedragen de kosten van dit
lidmaatschap:
Voor 1 persoon is dat € 150,00 per jaar.
Indien u per kwartaal wilt betalen, betaalt u
€ 45,00 per kwartaal.
Voor 2 personen is dat € 245,00 per jaar.
Indien u per kwartaal wilt betalen, betaalt u
€ 70,00 per kwartaal.
Inschrijfkosten bedragen € 10,00 per
persoon.
Voor overige informatie kunt u bellen met de
administratie van Stichting WIEL,
via 0525-681212 of mailen naar info@wiel.nl

Passagiers die iemand mee willen nemen of
passagiers die tijdelijk gebruik maken van
Memovo, melden dat bij de telefoniste, zodra
de rit aangevraagd wordt.
De chauffeur vraagt bij het instappen om het
tonen van de Strippenkaart en tekent het
vakje af.
Misschien ten overvloede, maar toch..

Degene die reist met de Memovo
strippenkaart hoeft dus geen lid te zijn.
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