
juli 2020
Uitgave 6

magazine

B O O R D E V O L 
ZOMERPUZZELS

#SAMENSTERK!



TINEKE ZOMER
wethouder gemeente Winterswijk
namens de Achterhoekse gemeenten

COLOFON
ZOOV Magazine is een uitgave van ZOOV Beheer
ZOOV, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
ZOOV Klantenservice, 0543 - 543 545
www.zoov.nl, info@zoov.nl

Tekst: ZOOV Beheer 
Fotografie: Carlo Stevering 
Vormgeving: Heidi Otten - All Ott’s
juli 2020

Het jaar 2020 begon redelijk rustig, maar het 
is een jaar om nooit meer te vergeten. Ineens 
was daar het coronavirus dat de hele wereld 
op z’n kop zet. Voor velen begon een lange 
periode van thuisquarantaine, thuiswerken en 
thuis via de computer les krijgen. Ook is het 
een tijd van gemis. Je mist je familie, collega’s, 
de dagopvang, klasgenoten en de meester en 
juf van school. Maar ook je afspraak met de 
fysio of kapper. De vaste structuur in ieders 
leven viel ineens weg. En voor sommigen is 
het een tijd van verdriet, het virus heeft veel 
dierbaren ontnomen. 

Voor de chauffeurs en vervoerders van 
ZOOV lag van de een op de andere dag het 
werk stil. Achter de schermen is heel hard 
gewerkt om ervoor te zorgen dat zij u ook na 
deze coronatijd kunnen blijven vervoeren. 
De gemeenten in de Achterhoek en de 
provincie Gelderland hebben gezamenlijk hun 
verantwoordelijkheid getoond en meegewerkt 
aan de financiële steun. 

Gelukkig gingen 11 mei 2020 de basisscholen 
weer (gedeeltelijk) open. In korte tijd kregen 
de medewerkers bij ZOOV School de planning 
rond, die toch wel anders is dan anders. 

#SAMENSTERK!
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De inhoud van dit magazine is met de grootste 
zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u toch 
onjuistheden tegenkomen, neemt u dan contact 
met ons op via info@zoov.nl. Aan de inhoud van 
dit magazine kunnen op geen enkele wijze rechten 
worden ontleend.

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van 
informatie uit dit magazine is niet toegestaan zonder 
goedkeuring van ZOOV Beheer. Wilt u gebruikmaken 
van materiaal uit dit magazine, dan vragen wij u 
eerst contact op te nemen met ZOOV Beheer via 
info@zoov.nl.

Op deze eerste schooldag stonden er 650 
leerlingen en 150 chauffeurs klaar om 
weer te beginnen. Ook het andere vervoer 
komt inmiddels weer op gang. Bij dit alles 
houden we ons aan de regels van de 1,5 
meter maatschappij. Dit is belangrijk. Alleen 
zo kunnen we iedereen veilig vervoeren.            
En als we ons allemaal aan de regels houden, 
komen we er samen weer uit. 

Het ZOOV Magazine ziet er deze zomer 
anders uit. Graag bieden wij u dit speciale 
Puzzel- en Doeboek aan. U kunt puzzelen, 
kleuren en knutselen. De artikelen en 
bekendmaking van de prijswinnaar van 
de prijspuzzel houdt u van ons tegoed. 
Dat maken wij weer helemaal goed in 
onze wintereditie. Tot slot leest u een 
kort interview met Geert-Jan Verzijden 
coördinator van ZOOV Beheer. 

Ik wens u, alle reizigers van ZOOV en iedereen 
die zich voor ZOOV inzet, in deze onwerkelijke 
tijd een hele fijne zomer toe. Blijf gezond en 
let een beetje extra op elkaar.

Veel plezier met dit magazine! 

Initiatief  #samensterk!
ZOOV heeft het sympathieke initiatief van de Feestfabriek en omroep REGIO8 omarmd. 

We hebben ons logo (tijdelijk) laten samensmelten met dat van #samensterk. 
Laten we elkaar in deze moeilijke periode helpen en steunen, zoals we dat in de Achterhoek 

goed kunnen. We zitten er samen in, maar komen er ook #samensterk weer uit!  

De wereld op z’n kop

magazine

Actuele informatie  
De meest actuele informatie vindt 
u op de website van ZOOV. 
Kijk gerust eens op www.zoov.nl

Natuurlijk kunt u ook bellen met de 
medewerkers van ZOOV Klantenservice, 
via telefoonnummer 0543 543 545.Met de ingevoegde bouwplaat kun 

je je eigen ZOOV Bus maken!
Bij dit magazine vind je een bouwplaat 
van een ZOOV Bus. We wensen je veel 
plezier met knutselen. Als je een witte 
bus saai vindt, kun je hem natuurlijk eerst 
mooi kleuren. 

Opsturen
Wij zijn benieuwd naar jullie 
knutselwerken! Wil je een foto van je bus 
naar ons opsturen? 
Mail hem dan naar info@zoov.nl. 
De leukste inzendingen delen wij op 
Facebook. Laat ons weten welke naam 
we bij de foto kunnen vermelden.
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Wilt u kans maken op een verrassing van ZOOV?  
Stuur dan de juiste  oplossing van de Prijspuzzel vóór  
1 oktober 2020 naar info@zoov.nl of per post naar:  
ZOOV, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
Vermeld als onderwerp: ‘Puzzel ZOOV Magazine 6’.

Puzzel mee en 
maak kans op een prijs

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de 
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ARRANGEMENT
BOOT
BOSSEN
BUNGALOW
CARAVAN
DUIKEN
HEIDE
HITTE
HOTEL
HUISJE
JUNI
KAMPVUUR
KERMIS
LIGBED
MUGGEN
ONTSPANNING
OUTDOOR
PATAT
REIS
RONDVAART
RUST
SAFARIPARK
SHIRT
SHORT
SNACK
SPORT
TENT
TICKET
TIPS
TOURINGCAR
TRIPJE
TUINSET
UITGAAN
UITJE
VAREN
WARM
IJSJE
ZONNEBRAND
ZUIDENWIND
ZWEMBAD
ZWOEL

De woorden hieronder zitten in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Sommige letters kunnen vaker gebruikt worden. 
Streep alle woorden af die je hebt gevonden. 

BAL
BOOT
BOS
DIERENTUIN
DISNEYLAND
DUIN
GOLVEN
JULI
JUNI
KANO
KERMIS
KWAL
LEZEN
NATUUR
PRET
REIS
RENNEN
SAFARIPARK
SPELEN
VAKANTIE
YSBLOKJES
ZAND
ZEE
ZON

PRIJSPUZZEL
 

WOORDZOEKER 

CIJFER-SUDOKU LETTER-SUDOKU 
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ZWEEDSE PUZZELS
 

MANDALA
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Gelijke cijfers staan voor gelijke 
letters. Probeer aan de hand van de 
omschrijvingen alle woorden te vinden. 
Bij een correcte invulling leest u van 
boven naar beneden in de gekleurde 
hokjes de oplossing.

1. Stengelvormige groente
2. Provinciehoofdstad
3. Kleine pageaaiachtige vogel
4. Skelet
5. Hartelijk en ongedwongen
6. Deel van de week
7. Zoete versnapering
8. Snaarinstrument
9. Illustrator
10. Oplettend en goed doordacht
11. Watervogel met een grote keelzak
12. Legerrang
13. Concertmeester

zomer-0026.gif (GIF-afbeelding, 1000 × 1000 pixels) - Geschaald (94%) https://www.leukvoorkids.nl/wp-content/uploads/zomer-0026.gif
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KLEURPLAAT
 

FILIPPINE
 

SUDOKU 

1 6 8
1 2 4
7 5 9 1 3
3 6 1 2

5 1 2 9
9 3 5 2 1

7 8 4
8 5 1

www.leukvoorkids.nl
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Alleen nog pinnen  
of betalen met automatische incasso

De gezondheid en veiligheid van onze reizigers en 
chauffeurs hebben onze hoogste prioriteit. Daarom 
hebben wij een aantal maatregelen genomen in het 
vervoer van ZOOV Op Maat. Eén van deze maatregelen 
is dat u alleen nog met pin of met automatische incasso 
kunt betalen. Het formulier voor een automatische 
incasso kunt u aanvragen bij ZOOV Klantenservice of via 
de website www.zoov.nl/zoov-op-maat/tarieven.  

ZOOV Op Maat
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Het coronavirus heeft -net als op u- ook op ZOOV een grote impact gehad. Ons dagelijks leven 
werd zwaar beperkt. De geldende maatregelen zorgden ervoor dat het vervoer van ZOOV kwam 
stil te liggen. Inmiddels is de verspreiding van het coronavirus behoorlijk ingedamd. Toch zijn we 
er nog niet vanaf. De komende tijd leven we met elkaar in een 1,5 meter samenleving. Ook voor 
ZOOV betekent dit een ‘nieuw normaal’. Een paar vragen aan Geert-Jan Verzijden coördinator 
van ZOOV Beheer.

ZOOV en het coronavirus

INFORMATIE

Oplossingen puzzels

Pagina 5   Pagina 5    
CIJFER-SUDOKU  LETTER-SUDOKU  
Oplossing: 97451  Oplossing: spelen  
 

Pagina 5 - Woordzoeker - Oplossing: geen wolkje aan de lucht 

Pagina 6       
Zweedse puzzel 1
Oplossing: duikbril     

Pagina 6 
Zweedse puzzel 2 
Oplossing: hittegolf

Pagina 9   Pagina     
CIJFER-SUDOKU  LETTER-SUDOKU  
Oplossing: 92198  Oplossing: 68712  

Pagina 9
FILIPPINE 
Oplossing: strandplezier

679382145
284615379
153749826
731926584
546871293
892453617
325194768
917568432
468237951

1ASPERGE
2MAASTRICHT

3PARKIET
4GERAAMTE

5SPONTAAN
6DONDERDAG

7STROOPWAFEL
8MANDOLINE

9TEKENAAR
10VOORZICHTIG

11PELIKAAN
12SERGEANT

13DIRIGENT

Wat heeft ZOOV gedaan om ervoor te 
zorgen dat het vervoer door blijft gaan?
Onze vervoerders en chauffeurs mochten hoe 
dan ook niet omvallen. Want na deze crisis 
hebben wij iedereen hard nodig om weer 
voor onze reizigers klaar te staan. Gelukkig 
hebben we afspraken gemaakt om deze 
bedrijven tegemoet te komen. Hierdoor kregen 
de chauffeurs hun loon en kwamen onze 
vervoerders niet in financiële problemen. Zodat 
ze voor onze reizigers blijven klaarstaan om ze 
overal naartoe te brengen.

Hoe ervaarden de planners en 
vervoerbedrijven deze tijd?
Na de persconferenties en bij elke nieuwe 
maatregel of versoepeling van de maatregelen, 
lag er weer een nieuwe uitdaging. Dit 
betekende voor ons, nadenken, vooruitdenken, 
veel (video) bellen en aan de slag. Nog nooit 
eerder waren er zoveel veranderingen zo 
kort op elkaar in het vervoer. De planners 
bijvoorbeeld, zijn voortdurend bezig de 
planningen aan te passen, om het vervoer 
zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Deze 
situatie is voor iedereen bij ZOOV uniek.

Overzicht aantal ritten op een weekdag
Wat betekent de 1,5 meter maatschappij voor het 
vervoer van ZOOV? 
Een deel van het vervoer is weer opgestart, de scholen zijn 
in mei en juni begonnen. De regels voor ZOOV op Maat zijn 
aangepast en ook ZOOV Werk rijdt weer volop.  
Wij houden ons aan de landelijke afspraken van het RIVM, de 
brancheverenigingen van taxibedrijven en de rijksoverheid. 
Zo verloopt het vervoer zo veilig mogelijk en proberen wij de 
1,5 meter aan te houden. Er zijn veel nieuwe regels, zoals het 
dragen van mondkapjes. De 1,5 meter maatschappij is voor 
iedereen wennen. Samen met de scholen, bedrijven, ouders, 
reizigers, chauffeurs en vervoerbedrijven doen wij ons best het 
reizen met ZOOV zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Waar kunnen reizigers meer informatie vinden of 
krijgen?
De veranderingen in de maatregelen gaan snel. De meest 
actuele informaties kunnen onze reizigers vinden op de website 
van ZOOV www.zoov.nl. Natuurlijk kunnen ze ook bellen met 
de medewerkers van ZOOV Klantenservice. Zij geven graag 
antwoord op alle vragen van reizigers. 

Geert-Jan Verzijden is coördinator 
van ZOOV Beheer. Hij is het 
aanspreekpunt voor de gemeenten, 
provincie, zorgaanbieders en voor 
de vervoerbedrijven die voor 
ZOOV werken. 

ZOOV School ZOOV Werk
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ZOOV Op Maat
ZOOV Op Maat is er voor reizen waarbij het

openbaar vervoer geen oplossing biedt.

Reizigers met een Wmo-indicatie reizen tegen

een lager tarief. ZOOV Op Maat is bedoeld

voor reizen tot 40 kilometer in, van en naar de

Achterhoek en kan ook worden gebruikt voor  

reizen naar Duitsland. 

 

ZOOV School
ZOOV School is er voor leerlingen in het speciaal of 

bijzonder onderwijs, die niet zelfstandig naar school 

kunnen reizen. De gemeente bepaalt of een leerling 

in aanmerking komt voor reizen met ZOOV School. 

 

ZOOV Werk
ZOOV Werk is er voor werknemers in de sociale 

werkvoorziening, die niet met eigen of openbaar 

vervoer naar en van het werk kunnen reizen.  

De werkgever bepaalt of een werknemer in 

aanmerking komt voor reizen met ZOOV Werk.

Informatie?
ZOOV Klantenservice,  
telefoonnummer 0543 - 543 545
 
Een klacht melden?
ZOOV Klantenservice,  
telefoonnummer 0543 - 543 545 
of via www.zoov.nl 
 
ZOOV Op Maat:  
Rit reserveren of reisadvies?
Via Mijn ZOOV op www.zoov.nl  
of via telefoonnummer 0900 - 9874  
(€ 0,10 per minuut)
 

HANDIGE INFORMATIE
ZOOV School:  
Ziek- en betermelden of  
een rit annuleren
Via de MM app,
via Mijn ZOOV op www.zoov.nl,
via telefoonnummer 088 - 900 8900,
of per e-mail naar: school@zoov.nl
 
ZOOV Werk:  
Ziek- en betermelden of  
een rit annuleren
Via Mijn ZOOV op www.zoov.nl,
via telefoonnummer 088 - 900 8901,
of per e-mail naar: werk@zoov.nl

www.zoov.nl


