
Over het jaar 2015 mogen we zeer tevreden zijn. Het gemiddelde aantal leden van de wijkbus was 

zeventig personen. In 2015 zijn een aantal leden  ons ontvallen, maar er hebben zich ook weer 

nieuwe aangemeld. De bestemmingen waren de ziekenhuizen, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, 

kappers, het restaurant van het Mondriaancollege, buurthuizen, winkels en winkelcentra, 

familiebezoek en zwembaden. We deden dit met een achtpersoonsbus. Hiervoor hebben wij vijf 

chauffeurs die ieder een dag in de week rijden. Dit gebeurt van 8.00 tot 17.00 uur van maandag tot 

en met vrijdag. In principe wordt er op zaterdag niet  gereden tenzij hier een dwingende noodzaak 

voor is. Zo hebben we op de dag van het wijkfeest een pendeldienst door de wijk uitgevoerd om het 

iedereen mogelijk te maken om op het wijkfeest aanwezig te zijn. 

Voor de afspraken van de ritten zijn er vijf personen, te weten vier dames en een heer, die eveneens 

een dag in de week de telefonische aanmeldingen voor ritten indelen. Dit is van 10.30 tot 12.00 uur 

in een ruimte die beschikbaar gesteld wordt door de Stichting Mooi, waarmee we goede banden 

onderhouden 

Het totaal aantal vrijwilligers is 13 personen, waarvan drie bestuursleden, vijf chauffeurs en vijf 

telefonisten. Voor calamiteiten kunnen wij over een reserve chauffeur beschikken. Er werd 

gemiddeld 300 km per week gereden en er werden twintig tot vijfentwintig personen per dag 

vervoerd.  

We onderhouden een hechte band met de Stichting Wijkberaad Laak Centraal. Deze staan ons met 

raad en daad ter zijde, anderzijds doen wij dit ook terug. Zo organiseert het wijkberaad in december 

jaarlijks een Kerstbrunch voor ouderen, veelal alleenstaanden. In 2015 is dit voor de 16e keer 

georganiseerd en wel voor meer dan 250 gasten. Dit is een jaarlijks hoogtepunt waaraan niet alleen 

wij als wijkbus ons belangeloos inzette, maar ook wijkbussen uit andere wijken. Dit maakt het 

vrijwilligerswerk voor ons tot plezierig werk. 

  

Wim Post, voorzitter. 

 


