Beste reiziger,
Hartelijk welkom op onze website.
Fijn dat u een bezoekje brengt aan onze site. Naast deze home pagina ziet u in het menu meerdere
zaken die u aan kunt klikken. Wanneer u dit doet krijgt u de informatie waarnaar u op zoek bent.
Ook vinden wij het fijn dat we u als reiziger iets kunnen vertellen over onze vereniging.
Buurtbusvereniging Waalwijk is een vereniging van op dit moment 18 enthousiaste vrijwillige
buurtbuschauffeurs. Van maandag tot en met vrijdag rijden wij vanaf Busstation Waalwijk via
Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Dongen-Vaart, 's Gravenmoer en Dongen naar het treinstation in
Rijen. Vanaf Rijen via dezelfde route terug naar Waalwijk. Wanneer u het geluk heeft dat u op de
route woont, en wij veilig kunnen stoppen, kunt u wanneer u duidelijk uw hand opsteekt instappen
c.q. uitstappen. Ook vragen wij onze reizigers wanneer ze bij een halte staan, waar ook grote bussen
komen, steeds duidelijk hun hand op te steken of als het donker is de zaklamp op uw mobiele
telefoon te gebruiken. Het beste is waar u ook op wilt stappen steeds duidelijk uw hand op te steken
en wanneer u uit wilt stappen dat ook duidelijk even aan te geven.
In de buurtbus mogen wij niet meer dan 8, en vanwege corona momenteel maar 6 personen
vervoeren. Gelukkig komt het maar zelden voor dat het busje vol is. Als chauffeur willen wij niets
liever dan u van A naar B brengen maar mogen we niet meer passagiers meenemen dan wettelijk is
toegestaan.
Ons motto om met de buurtbus voor u een goede vervoerder te zijn, zijn de 3 V's.
Veilig, Vriendelijk en Verantwoord.
Hieraan voldoen onze chauffeurs graag en aan de andere kant hoor je wel eens van problemen op de
grote bus. Maar daar is in de buurtbus zeker geen sprake van. Passagiers komen altijd binnen via
goede morgen, middag en wanneer zij uitstappen is het altijd dank je wel. Het is dan ook voor onze
vrijwillige chauffeurs leuk en dankbaar werk om hen te mogen vervoeren. Voor tips hoe het nog
beter kan staan wij altijd open.
Ook danken wij op deze plaats onze sponsoren die het mogelijk maken om onze vrijwilligers af en
toe een beetje te verwennen.
Bestuur Buurtbusvereniging Waalwijk.

