U KUNT ONS PROJECT HELPEN DOOR
•

U op te geven als chauﬀeur van de bus. U rijdt
dan met de bus en helpt de passagiers.
U op te geven als gastvrouw/gastheer van de
bus. U helpt dan de passagiers en de chauﬀeur
tijdens de ritten en uitstapjes.

•

U op te geven als coördinator van de ritten.

Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur.
www.wensbusroerdalen.nl
info@wensbusroerdalen.nl

Realisatie hoenenenvandooren.nl

•

AANMELDEN VOOR EEN RIT
BEL ONS OP 06 40 58 58 69

Vriend te worden van Wensbus Roerdalen en een
jaarlijkse ﬁnanciële bijdrage te doen van minimaal
€ 25,00. Uw naam of bedrijf wordt dan op de website onder Vrienden vermeld.

U KUNT ZICH AANMELDEN
ALS VRIJWILLIGER VIA
www.wensbusroerdalen.nl of
info@wensbusroerdalen.nl

VOOR MAAR

€ 1,50
RIJDT U MET
ONS MEE

BENT U MINDER GOED TER BEEN
EN WILT U BINNEN ROERDALEN
ER EENS UIT OM
VOOR MAAR

€ 1,50
RIJDT U MET
ONS MEE

• koﬃe te gaan drinken bij familie
• boodschappen te doen
• u te laten brengen naar huisarts,
fysiotherapeut etc.
Voor € 1,50 enkele reis rijdt u met ons mee.

AANMELDEN VOOR EEN RIT
BEL ONS OP 06 40 58 58 69
Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur.

Stichting Wensbus Roerdalen heeft als doel om bewoners uit deze gemeente de mogelijkheid te bieden
om gebruik te maken van vervoer binnen ons rijgebied.
Als u door omstandigheden niet meer zo mobiel bent
dan kunt u gebruik maken van de Wensbus.

Onze Wensbus haalt u thuis op en brengt u ook weer
veilig terug.

•
•

Onze bus is niet geschikt voor rolstoelvervoer. U
moet zelf kunnen in- en uitstappen en mocht u een
rollator gebruiken of een rolstoel dan kunnen we deze
wel mee nemen, mits ze ingeklapt kunnen worden.

•
•

De ritvergoeding bedraagt € 1,50, enkele reis.
Buiten de grenzen van gemeente Roerdalen is
dit € 3,00 enkele reis.
U betaalt de ritvergoeding per pinpas aan de
chauﬀeur.
Ook kunt u een 10 rittenkaart kopen voor de
prijs van € 13,50 per kaart in de bus.

VOOR MAAR

€ 1,50
RIJDT U MET
ONS MEE

Onze bus rijdt binnen de gemeente Roerdalen van deur
tot deur en naar een aantal speciale bestemming zoals;
het Sint Laurentius Ziekenhuis Roermond, Servicepunt
Laurentius Echt, zorghotel Roermond, centrum voor
palliatieve zorg De Ark te Roermond en de crematoria
te Roermond, Baexem en Echt. Daarnaast rijden wij ook
naar de NS stations Roermond en Echt.
De Wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag
van 08.30 – 12.30 uur en tussen 13.00 – 17.00 uur
uitgezonderd feestdagen.
Huisdieren niet toegestaan, uitgezonderd hulphonden.

HOE WERKEN WIJ?
•

•

Neem minimaal één dag van te voren, telefonisch contact op met nummer 06 40 58 58 69,
van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00
uur. U mag maximaal 4 weken van tevoren een
rit reserveren.
Geef uw naam, adres en telefoonnummer door
en zeg hoe laat u thuis wilt worden opgehaald,
waar u naar toe wilt gaan en hoe laat u weer naar
huis gebracht wilt worden. Als u niet weet hoe
laat u weer opgehaald kunt worden na een bezoek aan ziekenhuis, huisarts etc., dan neemt u
rechtstreeks contact op met onze chauﬀeur om
een retour rit af te spreken.

Voor meer informatie kunt
u terecht op onze website
www.wensbusroerdalen.nl
of u kunt een mailtje sturen naar
info@wensbusroerdalen.nl

