De buurtbus Hellendoorn zoekt vrijwillige chauffeurs
De buurtbusvereniging Hellendoorn verzorgt samen met andere vervoerders het
openbaar vervoer in de gemeente Hellendoorn. Wilt u met het openbaar vervoer van
Daarle naar Nijverdal, dan neemt u de buurtbus!
Vanuit Nijverdal kunt u per trein verder richting Enschede of Zwolle, bijvoorbeeld naar
het middelbaar of hoger onderwijs in de omringende plaatsen.
De buurtvereniging verzorgt 3 lijnen:
Lijn 513 van Nijverdal via Haarle naar Raalte,
Lijn 594 van Nijverdal naar Daarlerveen of Den Ham,
Lijn 597 van Nijverdal via Hellendoorn naar Krönnenzommer.
De buurtbuslijnen vervoeren ongeveer 40.000 passagiers per jaar. De bussen
worden gereden door vrijwillige chauffeurs.
De drie buurtbussen rijden op doordeweekse dagen van 07.00 tot 19.00 uur. De
lijnen 594 en 597 rijden ook op zaterdag maar dan van 9.00 tot 17.00 uur. Het
vervoer wordt uitgevoerd met 8-persoons bussen. De bussen rijden een vaste route
met een vaste dienstregeling.
De buurtbus is een lijndienst van Keolis. Belangrijk verschil met de “gewone” bus is
dat de buurtbus wordt gereden door vrijwilligers. De meeste van hen komen uit
Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Den Ham, Daarlerveen en Daarle e.o.
Nu zijn wij voor de buurtbus op zoek naar:
Enthousiaste chauffeurs uit het gebied waar de buurtbus rijdt
Bent u 50-plusser, houd u van contact met mensen, vindt u service bieden leuk en
rijdt u graag? Wordt dan chauffeur op de buurtbus.
De buurtbus biedt geen salaris maar wel dankbare reizigers! U komt in een
vereniging met een gezellige sfeer, u volgt cursussen, u krijgt een kerstattentie en
een kleine reiskostenvergoeding.
Nieuwe chauffeurs krijgen eerst een rijproef en een medische keuring. Bent u
geschikt, dan rijdt u eerst een paar keer mee met een ervaren chauffeur voordat u
zelfstandig gaat rijden.
Wilt u meer weten neem dan contact op met:

Bert Roerink, secretaris buurtbusverenging Hellendoorn, tel.nr. 0546 – 697273 of
jhgroerink@hetnet.nl

