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Tijdens onze jaarlijkse herfstborrel in 
oktober jl. hebben we afscheid genomen 
van onze trouwe penningmeester Gerard 
van Herpen. 
Gerard heeft als vrijwilliger twaalf jaar het 
financiële welzijn van de Belbus behar-
tigd. 
Voor die tijd was hij als vrijwilliger 
werkzaam bij het dienstencentrum in de 
Wilgenkoepel. Ook hier was hij verant-
woordelijk voor de financiële administra-
tie, o.a. bij de maaltijdbezorging. 
Deze maaltijden werden destijds door de 
Belbus bij ouderen aan huis bezorgd. 
Toen het dienstencentrum ging fuseren 
met het centrum in Overschie was de 
toenmalige Belbus-penningmeester er 

snel bij om Gerard binnen te halen als 
zijn opvolger. 
Gerard had veel ervaring opgedaan in 
zijn werkzame leven bij een bedrijf voor 
verpakkingsmaterialen. Hij begon als 
rechterhand van de directeur bij een 
klein bedrijf.  
Al snel ontstond een opkomende markt 
voor supermarktverpakkingen en leverde 
het bedrijf aan grootverbruikers.  
Gerard reisde in die tijd veel binnen 
Europa om de contacten met leveranciers 
en fabrikanten te onderhouden.  
Door de groei kwam een accountant in 
dienst van het bedrijf om de financiën te 
beheren en kon Gerard de administratie 
gaan moderniseren.        >>> lees verder  blz. 2

Ook in de zomer van 2017 gaat de Belbus 
weer enkele recreatieritten rijden. 
De bestemmingen zijn: de Hoeksewaard, 
de Alblasserwaard en de molens van 
Kinderdijk, Hoek van Holland, Den Haag-
Scheveningen en de Hollandse IJssel.

Nieuw is de rit Kassen en Plassen, langs 
Bergschenhoek, de Rottemeren, Alphen 
aan den Rijn en een koffiestop ergens aan 
de Reeuwijkse Plassen.
U kunt zich opgeven via het bijgestuurde 
formulier. 

Afscheid van een prima penningmeester

De Belbussen  bij de boulevard in Scheveningen in 2016.

Ritprijsverhoging

Per 1 januari 2017 heeft de Belbus  
een ritprijsverhoging van 20 eurocent 
moeten doorvoeren.
De gemeente Rotterdam, die de 
wijkbussen in de gemeente subsidi-
eert, wilde het beleid t.a.v. de bussen 
gelijktrekken. 
Daar hoort bij dat elke wijkbus de-
zelfde ritprijs hanteert.

Automatische incasso
De banken hebben besloten om in 
2019 de acceptgiro af te schaffen.
Om vast in te spelen op die veran-
dering is het al enkele jaren mogelijk 
om de contributie aan de Belbus te 
betalen via automatische incasso.
Wilt u tot 2019 de acceptgiro blijven 
gebruiken, dan wordt €2,50 adminis-
tratiekosten in rekening gebracht.
Betaalt u nog niet via automatische 
incasso, maar wilt u dat wel, dan kunt 
u het benodigde formulier telefonisch 
aanvragen.



De Belbus bedankt de sponsors
Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-
Schiebroek krijgt subsidie van de gemeen-
te Rotterdam. 
De subsidiegelden dekken de ‘kale’ bedrijfs-
kosten. 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 ko-
pen 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 onze klanten en de vrijwil-
ligers: hartelijk dank!
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Uw aandacht voor het volgende 

Twee weken van tevoren
U kunt tot twee weken voordat u met de 
Belbus ergens heen wilt, de rit boeken.
Hoe eerder u erbij bent, hoe groter de kans 
dat u mee kan op de door u gewenste tijd!

Belbus-kwartiertje
De Belbus kan u een kwartier eerder of een 
kwartier later dan de afgesproken tijd komen 
ophalen.  
Dit is o.a. afhankelijk van de drukte op de 
weg, het rijden van een extra rit, dan wel het 
uitvallen van een rit.

U moet dus een kwartier voor de afgesproken 
tijd klaar staan om mee te kunnen: u heeft 
uw jas en schoenen aan en uw tas onder 
handbereik.  
Op die manier  kan de Belbus zo goed moge-
lijk haar werk doen.

Gordelplicht: u zit eraan vast
De Belbus mag u uitsluitend vervoeren als u 
vast zit met de stoelgordel.  
Wilt u dit niet, dan kunt u niet mee met de 
Belbus. 
In de Belbussen is het gebruik van de stoel-
gordel niet uw eigen verantwoordelijkheid, 
maar die van de Belbus.

Zware boodschappentassen
Tassen en rollators met zware boodschappen 
moet u in principe zelf de Belbus in tillen.  
De Belbusmedewerkers zijn niet verplicht om 
te zware boodschappentassen en rollators in 
te laden.  
Meerdere keren per dagdeel zware tassen 
tillen is slecht voor de rug. Vandaar dat de 
medewerkers dit niet voor u mogen doen.
Advies: ga vaker boodschappen doen! De 
Belbus rijdt u graag naar uw favoriete winkels!

De Belbuswebsite

Wist u dat...
... 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 
... dat u via de website géén ritten kunt • 
boeken of afzeggen

Onze sponsors (alfabetische volgorde)

Actief Fysiotherapie, Blokland Automobiel-

bedrijf, Broeders Brillen, Cas Lamens, Eetcafé 

Facet, Fysical Hillegersberg fysiotherapie & 

fitness, Gebiedscommissie Hillegersberg-

Schiebroek, Gelderblom slagerij & partyser-

vice, Kleinjan Timmerbedrijf, Van Leeuwen 

advocatenkantoor, Maatmetaal, Meulman 

Color & Home, Minerva Hoortechniek, Möl-

ler autoschade, Oosterglashandel, Petra’s 

Haar- en Schoonheidssalon, Rotterdam-The 

Hague Airport, Salora Albers Trading, Sjerp 

Bloemsierkunst, Trust International, Tandpro-

thetische Praktijk Schiebroek en Wittepoel 

schoenen.
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de Belbus

Zijn vrijwilligerswerk bij de Belbus zag 
hij als het runnen ‘van een eigen zaak als 
kleine zelfstandige’.  
Omdat het allemaal soepel liep had hij 
het volledige vertrouwen van het bestuur. 
Tot zijn uitgebreide takenpakket hoorde 
o.a. het contact met de voormalige deel-
gemeente over de subsidie en verant-
woording daarvan.  
Nu de Belbus financieel afhankelijk is van 
de gemeente Rotterdam en de hoeveel-

heid nieuwe (digitale) regels voor subsidie 
per jaar wijzigen vond hij het tijd om te 
stoppen.
Op zijn goed bezochte afscheid is Gerard 
door de voorzitter uitgebreid bedankt 
voor zijn jarenlange inzet en waardevolle 
betekenis voor de organisatie. 
Van het bestuur kreeg hij een mini-
Belbus als aandenken aan zijn Belbus-
tijd en van alle vrijwilligers een cadeau                                                                                    
bon. Gerard van Herpen


