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tel, u wilt boodschappen doen, u moet naar de bank of
naar de stadswinkel (vroeger: deelgemeentekantoor),
maar u heeft geen vervoer.
Dan kunt u een beroep doen op de Belbus!
Ook als u naar de kapper of de pedicure wilt.
Of naar het zwembad, de bibliotheek of de markt.
Gezellig ergens koffie drinken of een kaartje leggen?
Op bezoek bij familie, vriend(in) of kennis?
Het kan allemaal met de Belbus!
U wordt opgehaald en na afloop weer thuisgebracht.
De Belbus brengt u ook naar de huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut of het Sint Franciscus Gasthuis, maar de Belbus is
géén ziekenvervoer.
De Belbus beschikt over drie personenbussen, waarvan één
(rolstoel)bus met lift.

Voor wie?
De Belbus is er voor iedereen die:
• 55 jaar of ouder is
• mindervalide is of afhankelijk van een rolstoel
• in het gebied Hillegersberg-Schiebroek woont
• ritten binnen het gebied Hillegersberg-Schiebroek wil maken
• geen goed alternatief vervoer heeft

Wat kost het?
U moet eerst bij ons lid worden.
Het lidmaatschap kost €15,per kalenderjaar.
(Als u zich na 1 september
inschrijft, betaalt u € 5,- voor
het lopende kalenderjaar.)
Een rit kost €1,20 p.p.,
contant te betalen in de bus.
Een eventuele begeleider
betaalt ook €1,20.

Wanneer kunt U bellen
om een rit te reserveren?
Het kantoor van de Belbus is
telefonisch bereikbaar
maandag tot en met vrijdag
van 8:45 uur tot 16:30 uur

(010) 418 81 21

Wat zijn de spelregels?
• De Belbus rijdt van maan
dag tot en met vrijdag van
8:45 uur tot ± 16:30 uur
(niet op feestdagen).
• Met de Belbus kunt u bin
nen het gebied Hillegersberg-Schiebroek reizen.
• Het is nodig om vooraf een
rit te reserveren.
• U kunt 2 tot 14 dagen van
tevoren reserveren. Maar u
kunt altijd proberen of er de
volgende dag nog een plekje
voor u is.
• Wij vragen uw begrip als de
bussen zijn volgeboekt.
• Probeert u dan een afspraak
te maken voor een tijdstip
waarop het minder druk is.
• Houd u er rekening mee dat
de Belbus u 15 minuten eerder of 15 minuten later kan
komen ophalen.
• U mag een begeleider mee
nemen in de bus. De begeleider betaalt ook de ritprijs.

Hoe wordt u lid van de
Belbus?
1. U kunt het aanmeldings
formulier (z.o.z.) invullen
en opsturen.
2. U kunt bellen naar het kantoor van de Belbus:
(010) 418 81 21.
Een medewerker vult dan het
formulier voor u in.
U bent dan meteen lid en u
kunt meteen gebruik maken
van de Belbus.
3. U kunt zich aanmelden via
website www.belbus-his.net
Daar kunt u het aanmeldingsformulier ook downloaden.

418 81 21

De Belbus

woont u in Hillegersberg of Schiebroek,
en wilt u vervoer in het gebied
Hillegersberg-Schiebroek?

Bel de Belbus!
(010) 418 81 21

Wilt u vrijwilliger zijn bij de
Belbus?
U kunt vrijwilliger zijn op de bus,
als chauffeur of begeleider.
U kunt ook helpen op kantoor:
telefoon aannemen, ritten boeken in
de computer, busroutes uitstippelen
en ritlijsten samenstellen.
Maakt u gerust vrijblijvend een
afspraak, zodat u kunt kennismaken
met de Belbus en wij al uw vragen
kunnen beantwoorden.
Wij zijn een enthousiaste club
mensen die dit vrijwilligerswerk al
sinds 1989 met veel plezier doet.
Lijkt het u iets?
Neemt u dan contact op met
Stichting Wijkvervoer
Hillegersberg-Schiebroek
Minervaplein 96
3054 SK Rotterdam
Telefoon: (010) 418 81 21
E-mail: info@belbus-his.nl
Website: www.belbus-his.net

Bent u 55 jaar of ouder,
niet meer zo goed ter been,
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Aanmeldingsformulier

De heer en/of mevrouw

Achternaam en voorletter(s): ........................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................... Telefoonnummer: ..............................................

Geboortedatum: ............................................. Maakt u gebruik van een rolstoel Ja / Nee

Contactpersoon + telefoonnummer: ..........................................................................................

Rekeningnummer (IBAN): ............................................................................................................

Datum: .......................................................... Handtekening: ........................................................

Door wie?
De mensen van de Belbus zijn
vrijwilligers. Wij zijn dus geen
professioneel vervoersbedrijf, maar
u kunt wèl op ons rekenen!
Ruim zeventig vrijwilligers
brengen vijf dagen in de week
de klanten van de Belbus naar
elk adres binnen het gebied
Hillegersberg-Schiebroek.

