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Belbus blij met nieuwe bus!

Viering 25-jarig jubileum
Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan hield de Belbus eind maart
2014 een drukbezochte receptie voor
de (oud-)vrijwilligers, de sponsors en
collega’s van andere wijkbussen.
Daarnaast reden de bussen vrolijk versierd rond en ontvingen alle klanten in
de feestweek een traktatie in de bus.
Diverse klanten hebben ons in het
jubileumjaar met een extra donatie
gesponsord. Namens het bestuur nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Op 3 maart 2015 kregen Gerard van Herpen, penningmeester (links) en Bert van

Leeuwen, voorzitter (midden) van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek,
bekend als De Belbus, door Cas Lamens de sleutels overhandigd van een nieuwe bus.
Deze nieuwe bus komt in de plaats van de oude Berk, die aan vervanging toe was.
Met deze bus kan De Belbus weer veel mensen, die aangewezen zijn op wijkvervoer
binnen Hillegersberg en Schiebroek, naar hun bestemming brengen en weer ophalen.
De vrijwilligers wensen de nieuwe Berk en de klanten van De Belbus veel comfortabele
kilometers toe!

Beroepspuzzelaar vindt voorzitter zijn een uitdaging
WIe: Bert van Leeuwen
Geboorteplaats: Rotterdam, natuurlijk
Woont: in Hillegersberg-Schiebroek
Beroep: Advocaat bij Advocatenkantoor
Van Leeuwen
Hobby’s: muziek, lezen, Feyenoord
Tijdens de gezellige eindejaarsbijeenkomst op .. december 2014 heeft bestuursvoorzitter Alex Commandeur
na acht jaar afscheid genomen van de
Belbus.
Alex heeft veel voor de Belbus betekend
en daar is uitgebreid bij stil gestaan. De
mini-Belbus die hij cadeau kreeg was dan
ook dik verdiend!

Vanaf 1 januari 2015 ben ik Alex opgevolgd als voorzitter van het bestuur.
Ook ik was aanwezig op de eindejaarsbijeenkomst en heb daar al met veel vrijwilligers kennis gemaakt.
Onlangs heb ik een ochtend meegereden
op een van de Belbussen.
>> lees verder op pagina 2

Voor de 75 vrijwilligers bestond de
feestelijke viering van het jubileum
uit een interessante rondleiding door
het stadhuis gevolgd door een borrel
& diner in een restaurant naast het
stadhuis.
Het was een bijzonder gezellig en
geslaagd samenzijn.
Op naar het volgende jubileum!
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Koffie drinken bij Natuurtalent
De voormalige schooltuin in Schiebroek
is sinds maart vorig jaar weer open, nu
onder de naam Natuurtalent.
Op deze tuin van ca. 2,5 ha groot gaat
Talentfabriek010 leerwerkplekken
organiseren voor jongeren en volwassenen die geen relevante opleiding of
werkervaring hebben.
Daarnaast vindt er stadslandbouw plaats
en is de tuin een ontmoetingsplek voor
de wijk.

Met de Belbus naar Natuurtalent
Bij Natuurtalent kunt u genieten van
een kopje thee of koffie met taart of een
heerlijke lunch in het gezellige Theehuis.
De tuin en het Theehuis zijn open van
woensdag tot en met zondag van
10:00 uur tot 17:00 uur.
De Belbus brengt u er op woensdag,
donderdag en vrijdag graag naar toe.
En natuurlijk halen wij u ook weer op
op de afgesproken tijd.
Locatie: Veldkersweg / hoek bedrijventerrein Schiebroek, Rotterdam

Bijzonder was de overhandiging van de
sleutels van de gloednieuwe bus aan het
bestuur door de heer Lamens.
Na twee bestuursvergaderingen en twee
vergaderingen van het Coördinatieteam
(CT) heb ik een goed beeld gekregen van
deze prachtige organisatie, die bestaat bij
de gratie van zeer enthousiaste vrijwilligers.
Zijn er ook zorgen? Ja, het bestuur is druk
bezig met het vinden van een definitieve
oplossing voor het huisvestingsprobleem.
Nadere informatie daarover volgt binnenkort.
Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam
voor 2016 een mogelijke aanpassing van de
subsidie aangekondigd. Het bestuur gaat
daarover, deels samen met de besturen
van de andere wijkbussen in Rotterdam, in
overleg met de gemeente.

Het Theehuis van Natuurtalent

Wist u dat...

Automatische incasso

Website

In de envelop van de mailing treft u informatie aan over de automatische incasso die de
Belbus per 1 januari 2016 gaat invoeren voor
de betaling van de jaarlijkse contributie.

• ... de Belbus een eigen website heeft?
• ... dat het webadres is: www.belbus-his.net
• ... dat u via deze website alles te weten kunt
komen over de Belbus
• ... dat u zich als lid kunt aanmelden via het
aanmeldformulier (of via de telefoniste)
• ... dat u via de website géén ritten kunt
boeken

>> vervolg van pagina 1
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Als bestuur zijn wij er van overtuigd dat we
(ook) deze problemen kunnen oplossen.
Het is inmiddels voorjaar en als voorzitter
kijk ik erg uit naar de vrijwilligersbijeenkomst in april, de ritten voor de herdenking
van Operatie Manna op 2 mei en de recreatieritten in de zomer.
En als beroepspuzzelaar is het een uitdaging
om de problemen op te lossen.
Bert van Leeuwen, voorzitter

Onze sponsors (alfabetische volgorde)
Actief Fysiotherapie, Blokland Automobielbedrijf, Broeders Brillen, Cas Lamens, Fysical
Hillegersberg fysiotherapie & fitness, Kleinjan Timmerbedrijf, Meulman Color & Home,
Minerva Hoortechniek, Möller autoschade,
Oosterglashandel, Petra’s Haar- en Schoonheidssalon, Rotterdam The Hague Airport,
Sjerp Bloemsierkunst en Wittepoel

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk bellen met het kantoor voor nadere
inlichtingen: (010) 418 81 21.

De Belbus bedankt de sponsors
Stichting Wijkvervoer HillegersbergSchiebroek krijgt subsidie van de
gemeente Rotterdam.
De subsidiegelden dekken de ‘kale’
bedrijfskosten. Voor alle extra’s is de
stichting afhankelijk van sponsors.
De hiernaast genoemde bedrijven steunen de Belbus.
Ook u kunt de Belbus steunen. Dat kan
o.a. door advertentieruimte te kopen
op een of meerdere van onze bussen.
Heeft u interesse? Neemt u dan contact
op met het kantoor van de Belbus,
Hamakerstraat 2, (postadres: Hamakerstraat 77), 3052 JA Rotterdam, telefoon
(010) 418 81 21.
Mede namens de vrijwilligers en onze
klanten: hartelijk dank!

