
 
 
 
 

Giethoorn, 2021  
 
 
 
 
Aan ouders/ verzorgers,  
 
Elke 2de zaterdag van de maand wordt opgehaald in Giethoorn. Per 1 januari 
2021 hebben we 1 gezamenlijk rooster. Het rooster heeft u ontvangen. 
Voorafgaand aan de zaterdag ontvangt u een herinnering.  
 
Hieronder kunt u zien wat van belang is voor uw route.  
 
Wilt u ook de instructie per route lezen? Er staat belangrijke informatie in.  
In de bijlage ziet u om welke route het gaat.  
 
Bootroute 1 Zuid (zie routekaart) 

- Het vlot ligt bij Familie Oort, Binnenpad 133.  
- Graag zelf voor de motor zorgen.  
- Wilt u contact opnemen via tel 0521361521. (Het wordt erg op prijs 

gesteld dat u laat weten of u het vlot gaat gebruiken. Graag voor 
vrijdagavond doorgeven aan dhr Oort.)  

- Tijdens de tocht contact opnemen met autoroute 1(zie rooster), om 
aan te geven waar en hoe laat het oud papier aan de wal gelost wordt.  

- U kunt de benzinekosten die u hiervoor maakt terug vragen op school, 
graag met kwitantie en dezelfde week inleveren. Bonnetje kan gemaild 
worden naar oudpapierzuiderbasisschool@gmail.com  graag met 
rekeningnummer. 

 
Bootroute 2 Noord (zie routekaart) 

- Start 9.00 uur bij Kerkweg 48  
- Het vlot ligt bij de losplaats van de gemeente (Deukten). Motor hangt erachter. De 

benzinetank kunt u ophalen restaurant de Olde Smidse. De tank na gebruik graag 
voltanken bij Prinsen met Euro LV daarna graag terug brengen bij de Olde Smidse. 
Bonnetje kan gemaild worden naar oudpapierzuiderbasisschool@gmail.com  graag 
met rekeningnummer.  

- Tijdens de vaarroute contact opnemen met autoroute 2(zie rooster), 
om aan te geven waar en hoe laat het oud papier aan de wal gelost wordt.  

 
 

Autoroute 1 ,2 zuid(zie routekaart) 
- Start 9.00 uur melden bij de brandweerkazerne. De Rova is hier ook. In de 

wagens zijn veiligheidshesjes aanwezig. Deze zijn verplicht! 



- Tijdens de rit neemt iemand van de vaarroute contact op om aan te geven 
waar en hoe laat het papier op de kant staat.  

- De veiligheidsinstructies voor de autoroute staan onderaan deze brief, wilt 
u deze doorlezen 

 
Autoroute 3 en 4 noord 

- Start 8.45 uur melden bij de Kruispunt Noord (Beulakerweg/ Parallelweg 
Hervormd Centrum. De Rova is hier ook. In de wagens zijn 
veiligheidshesjes aanwezig. Deze zijn verplicht! 

- loper route 3: graag koffie verzorgen voor 5 personen. 
- De veiligheidsinstructies voor de autoroute staan onderaan deze brief, wilt 

u deze doorlezen 
 
 
Bij verhindering dient u zelf te ruilen met een ander op de lijst of voor 
vervanging te zorgen. Wilt u dit ook door te geven aan 
oudpapierzuiderbasisschool@gmail.com. Wilt u er ook voor zorgen dat degene 
waar u mee geruild heeft, dit briefje krijgt! 
 
Veiligheidsinstructies bij het ophalen van het oud papier 
 
Veiligheid staat voorop, graag onderstaande in acht nemen.  

1) Verkeershesjes tijdens de route aantrekken  
2) Goede schoenen, met goede grip  
3) Zo weinig mogelijk op de weg lopen  
4) Blijven letten op het verkeer  
5) Ingrijpen als de communicatie met de chauffeur niet naar wens verloopt  
6) Let op de houding bij het optillen en wegleggen of gooien van bundels en 

pakketten  
7) Grote en zware pakketten samen oppakken 

 
Voor aanvang van de route op zaterdagochtend om 9.00 uur 
Instructies door de chauffeur:  
Bij aanvang van de route wordt door de chauffeur van de kraakwagen instructies 
gegeven aan de vrijwilligers. Deze instructies gaat over; 

1) uitleg over de werking en bediening van de pers,  
o waaronder het gebruik van de noodstopknop   
o het meerijden op de treeplank 

2) Veiligheidsinstructies (lopen op de weg, verkeerssituatie) 
3) Uitdelen veiligheidshesjes  

 
Route 
De te rijden route is aangegeven op de route kaarten. Let op de inzamelpunten 
van de bootroute.  
 
Als er iets is met de vrachtauto kun je contact opnemen met de ROVA, vraag 
hierbij naar vestiging Steenwijk.  
Tel.nummer van de ROVA, 03 84273777 (bereikbaar op za 10.00 en 15.00 u.) 
  
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, OR en MR Zuiderbasisschool. 


