
BENT U NIET IN STAAT ZELF VERVOER
TE REGELEN OM:
• eens ko�e te drinken bij familie of vrienden
• naar ziekenhuis of andere medische hulp
• boodschappen doen of andere zaken
Voor € 1,50 enkele rit binnen Roerdalen of 
€ 3,00 enkele rit naar andere bestemmingen
rijdt u met ons mee.

AANMELDEN VOOR EEN RIT
BEL ONS 06 40 58 58 69
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur

U kunt ons team van vrijwilligers versterken door:
• U op te geven als chau�eur 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 chau�eur tijdens 
de ritten en uitstapjes.

• U op te geven als planner/coördinator van de ritten.

U KUNT ZICH AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER VIA
www.wensbusroerdalen.nl  of
info@wensbusroerdalen.nl  of
telefonisch 06 81 17 22 83 

U MAG NATUURLIJK OOK DONEREN!
U wordt Vriend van de Wensbus Roerdalen door 
een financiële bijdrage. Uw naam of bedrijf wordt 
dan op de website, met uw goedvinden, onder 
“Vrienden van de Wensbus” vermeld.

Onze stichting is een ANBI geregistreerde stich-
ting. Dit betekent o.a. dat uw giften en schenkin-
gen onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de 
belasting.

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

www.wensbusroerdalen.nl 



Stichting Wensbus Roerdalen heeft als doel om 
bewoners uit deze gemeente de mogelijkheid te 
bieden 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 bus rijdt binnen de gemeente Roerdalen van deur 
tot deur en naar een aantal bestemmingen binnen de 
tijdsafstand van 30 minuten v.v. rond Roerdalen. Naast 
ziekenhuizen en stations in Roermond en Echt ook 
naar andere locaties.

De volledige lijst kunt u vinden op onze website of 
vraag het even aan onze planners.

De Wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag van 08.30 
tot 17.30 uur uitgezonderd feestdagen. Buiten deze 
tijden kan eventueel in overleg met de planning.

Huisdieren niet toegestaan, uitgezonderd hulphonden.

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

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

HOE WERKEN WIJ?
• Neem minimaal één dag van te voren, telefo-

nisch contact op met nummer 06 40 58 58 69, 
van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 
uur. In overleg met de planner zijn reserverin-
gen t/m 6 maanden vooruit toegestaan.

• 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 rechtstreek contact op met onze chau�eur om 
een retourrit af te spreken.

• De ritvergoeding bedraagt € 1,50 enkele reis.
• Buiten de grenzen van de gemeente Roerdalen is 

dit € 3,00 enkele reis.
• U betaalt de ritvergoeding per pinpas of contant 

aan de gastvrouw/-heer of aan de chau�eur.
• Ook kunt u in de bus een rittenkaart kopen 

à € 13,50. Goed voor 10 ritten binnen Roerdalen 
of 5 ritten in de regio Roermond of Echt.

Voor meer informatie kunt u 
terecht op onze website
www.wensbusroerdalen.nl

of u kunt een mailtje sturen naar
info@wensbusroerdalen.nl


