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BlueAssist, mooie opvolger van
het maatjesproject van MEE
Inwoners met een
beperking in hun
communicatie maakten
vorige week voor het
eerst gebruik van een
nieuw hulpmiddel:
BlueAssist. Tijdens de reis
stonden gebruikers van
BlueAssist bij bushaltes
en op treinstations met
een BlueAssist kaartje of
de BlueAssist-app waarop
ze medeburgers een
eenvoudige hulpvraag
stellen. De gemeenten
Barneveld en Ede zijn
de eerste gemeenten
in Nederland die het
hulpmiddel in een pilot
introduceren.
EDE - Het eindpunt van de

treinreis was in Barneveld.
Daar vond in het gemeentehuis de officiële aftrap van
de pilot BlueAssist plaats.
De pilot wil bevorderen dat
inwoners met een beperking
in hun communicatie zelfstandig kunnen reizen naar
hun bestemming.
Beide wethouders
Wethouder van Daalen
vindt BlueAssist echt bij

zijn gemeente passen. “Barneveld is een gemeente waar
mensen betrokken zijn bij
elkaar Het is bij ons vanzelfsprekend dat je elkaar helpt,
maar toch is het in de praktijk best lastig om een vraag
te stellen. We moeten er nu
met elkaar voor gaan zorgen dat BlueAssist bekend

Komt hier zo buslijn 2?
De reis met het openbaar
vervoer startte ’s middags
bij een bushalte bij het raadhuis in Ede. Onder toeziend
oog van vele genodigden

EDE - Mijn

Fysiopraktijk
opent zaterdag 19 september
van 12.00 - 16.00 uur haar
deuren voor een open dag.
De praktijk van olympisch
sporters Maarten Heisen en
Annita van Doorn kan op de
nieuwe locatie, Waterloweg
2, naast de reguliere fysiotherapiebehandelingen, nu
ook fitness onder begeleiding aanbieden.
Tel. 0318-848503

Overdracht
monument

WELKE ORGANISATIE
WIL BLUEASSIST AAN
HET EIND VAN HET
JAAR OVERNEMEN?
wordt.”
Wethouder Ligtelijn-Bruins
voegde er aan toe: “En we
moeten zorgen dat er borging plaatsvindt. Dat er een
organisatie is die het project
aan het eind van het jaar
wil overnemen.” De wethouder ziet BlueAssist als
een mooie opvolger van het
maatjesproject van MEE dat
in Ede plaatsvindt. Maatjes
helpen mensen in dit project op weg. BlueAssist helpt
mensen die al zelfstandiger
zijn tijdens het reizen in het
openbaar vervoer.”

Uitbreiding Mijn
Fysiopraktijk

EDE - Het Airborne Monu-

Robert Smaal vraagt wethouder Ligtelijn-Bruins of bus 2 naar Ede-Wageningen eraan komt.
Foto: Edwin Nieuwstraten Fotografie

en drie tv-ploegen toonde
Robert Smaal aan wethouder Ligtelijn-Bruins een
BlueAssistkaartje met de
vraag Komt hier zo buslijn
108 naar station Ede-Wageningen? Gedurende de reis
stapten nog meer inwoners
met een BlueAssist kaart of
app in. Op de eindbestemming van de reis kreeg wethouder Van Daalen van de
gemeente Barneveld van
Tom van Beek de vraag hoe
hij het naar het Raadhuis in

Genieten aan de kust
van Friesland
Profiteer van voordeel tot 39,per persoon bij 5 dagen!

Barneveld kon komen.
Projectleider Paul Imthorn
gaf aan dat hij heel blij was
dat er zoveel organisaties
aanwezig zijn omdat BlueAssist de steun en hulp van

deze organisaties hard nodig heeft.
Opdrachtgever van de pilot
is het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Staatssecretaris

Mansveld was niet aanwezig, Irene Hogen Esch nam
haar rol waar: “De bejegening van mensen in het
dagelijks leven is vaak een knelpunt om deel te nemen.
Daarom is het goed dat er hulpmiddelen zoals
BlueAssist komen.”

ment op de Ginkelse Heide
in Ede is dinsdag symbolisch overgedragen. Leerlingen van groep 7 van basisschool de Caleidoscoop uit
Ede kregen het monument
van groep 8 van de Julianaschool in Bennekom. De
Julianaschool heeft het monument het afgelopen jaar
symbolisch onderhouden.
De overdracht bestond uit
een programma, waarbij
de kinderen stilstaan bij de
thema’s als oorlog, vrede
en veiligheid. Doel van de
adoptie is leerlingen vertrouwd te maken met de
ontstaansgeschiedenis van
een monument. Zo kunnen
ze leren begrijpen waarom
er mensen in de Tweede
Wereldoorlog bereid zijn geweest, en er ook vandaag de
dag nog mensen bereid zijn,
hun leven te geven voor vrijheid.

Auping Plaza Week

van 19 t/m 27 september
Profiteer van onze exclusieve aanbieding* en
ontvang een stylingspakket naar keuze t.w.v.
€ 250,- en 2 Prestige hoofdkussens cadeau

3-5 dgn vanaf

Win de
dubbel-cd
Hollandse
Nieuwe,
deel 23

20 x
2 CD

€ 59
p.p.

Beach Hotel de Vigilante****
Dit sfeervolle 4-sterren hotel ligt in recreatiegebied ‘De Holle
Poarte’, aan het strand en de boulevard. Het hotel beschikt o.a.
over gratis wifi, een lift, restaurant, bar en terras.

Inclusief:
!
!
!
!
!
!

3-5 dagen naar het charmante vissersdorpje Makkum
Verblijf in 4-sterren hotel aan het IJsselmeer
Ontbijtbuffet
Gratis wifi
Ontdek de Elfstedentocht-steden
Klantbeoordeling 8,5!

Voor informatie en/of boeken
ga naar www.kras.nl/LR83003
of bel 0900-9697 (70 cpg) o.v.v. LR83003
Deze aanbieding is geldig t/m 30 september 2015
Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen. Exclusief reserveringskosten.

Klik&Win
Ga snel naar
www.deweekkrant.nl/actie

deweekkrant.nl/webwinkel >
categorie reizen > autovakanties

Original boxspring
met Nice hoofdbord

Van
Voor

€ 3.370,-

€ 2.970,-

*In de actieperiode van 19 september t/m 27 september 2015 bij aanschaf van een complete Original
boxspring. Vraag naar de voorwaarden in de winkel en kijk voor meer info over de Plaza Week op
auping.nl/plazaweek

Auping Plaza Ede

Maanderweg 2, EDE
T. 0318-89 02 74 - www.aupingplaza-ede.nl
P
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