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Zo, het is weer eens tijd voor een Nieuwsbrief. Er is in de afgelopen 

maanden toch het een en ander gebeurd dat het vermelden waard is. 

Het aantal ritten neemt langzaam toe dankzij vaste klanten en een 

toename van leden/abonnees. Borculo loopt voorop, maar Eibergen en 

Ruurlo blijven toch nog achter. We hebben voldoende capaciteit om ook 

die laatste kernen goed te bedienen. 

Door ons te laten zien bij evenementen willen wij onze bekendheid 

vergroten. Hierbij valt te denken aan het 50-jarig jubileum van de 

Zonnebloem in Eibergen (07sep16) en de 2-jaarlijkse Seniorenmarkt bij HCR 

Prinsen in Haarlo (07okt16). Ook op de korte termijn zijn wij zichtbaar en wel 

tijdens de Samenloop voor Hoop (11/12jun16). Dit is een wandelestafette 

op en rond sportpark de Bijenkamp tussen Eibergen en de Rietmolen. Dit 

evenement wordt georganiseerd door het KWF Berkelland. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst. 

We zijn het jaar gestart met een 

bijeenkomst voor alle vrijwilligers, 

chauffeurs en bestuur. Dit was ook 

de eerste gelegenheid waarbij 

iedereen, iedereen kon ontmoeten. 

Goed voor de onderlinge band, 

want we zien elkaar door het jaar 

gezien niet zo vaak. 

Deze bijeenkomst gaf het bestuur 

de mogelijkheid om kennis te 

nemen van de ervaring die de 

chauffeurs inmiddels hadden 

opgedaan. Er werden ook 

verbeteringsvoorstellen gedaan 

waar het bestuur mee aan de slag 

kan. 

Tribus. 

Bij aflevering van de bus was 

bekend dat de firma Tribus nog wat 

aanpassingen moest doen aan de 

bus. Een daarvan was het plaatsen 

van een extra stang bij de brede 

instap van de bus. Naast de stang 

aan de rechterzijde van de instap is 

er nu ook één geplaatst aan de 

linkerkant. Het heeft de fa. Tribus 

toch nog wat hoofdbrekens 

bezorgd om voor onze bus een 

specifieke dus unieke oplossing te 

vinden. Daarin zijn ze zeker 

geslaagd, het blijkt een prima 

oplossing. 

MobielGedeeld. 

MobielGedeeld is een organisatie 

waarvan de naam precies zegt wat 

hun doel is; het delen van mobiliteit, 

in dit geval het delen van een auto 

door mensen met of zonder 

rijbewijs. Uiteraard zal degene met 

een rijbewijs de ander moeten 

rijden. Veel kleine kernen in onze 

omgeving maken er reeds gebruik 

van. 

Wij maken geen gebruik van een 

door MobielGedeeld beschikbaar 

gestelde auto, maar wel van een 

stuk hardware en software die zij in 

hun auto’s plaatsen. Kort door de 

bocht lijkt het erg veel op een OV-

chipkaart. Piep bij het inchecken en 

piep bij het uitchecken. Wij kunnen 

dan zien wie er gebruik heeft 

gemaakt en voor welke rit. Het 

maakt het leven van de 

penningmeester een stuk 

makkelijker, maar ook dat van de 

chauffeur, die maar heel weinig of 

misschien wel helemaal geen losse 

kaartjes meer hoeft te verkopen en 

dus ook geen geld meer in de bus 

heeft liggen. Dat is echter nog 

toekomstmuziek. Wij hebben 

intussen een dummy systeem 

ontvangen om te kijken waar in de 

bus de chiplezer geplaatst kan 

worden. 

Basismobiliteit Achterhoek. 

Vanaf 01-01-2017 gaat de 

verantwoordelijkheid voor de 

Regiotaxi van de provincie naar de 

regio, voor ons dus naar de Regio 

Achterhoek. 

Iedere inwoner van de Achterhoek 

moet per 2017 tegen een redelijk 

tarief via het openbaar vervoer of 

een andere vorm van geregeld 

vervoer van A naar B kunnen reizen. 

Zeven Achterhoekse gemeenten 

zetten zich daarvoor in. In dit kader 

is de gemeente Berkelland in 

gesprek met de Vervoersdienst van 

Betula, de Naoberbus, de 

Vlearmoesbus en de Buurtbus (2x). 

Er wordt gekeken naar onze rol in 

het systeem van Basismobiliteit. 

Voor meer info zie :  

www.basismobiliteit-gld.nl/achterhoek 
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Rabobank. 
Laat je horen! Het is weer zover! Het Coöperatiefonds 
van de Rabobank 2016 is weer van start gegaan.  
  
Tientallen organisaties uit Noord-Oost Achterhoek 
hebben hun projecten aangemeld om hun 
toekomstplannen waar te maken. Zo ook Stichting 
BOB! Om de toekomst van de Naoberbus zeker te 
stellen kan er ook op ons project worden gestemd! 
  
Het bestuur en de vrijwilligers zijn al druk aan het 
nadenken over de toekomst van de Naoberbus. Om 
de rittenprijs voor de inwoners van Berkelland zo lag 
mogelijk te houden is de Stichting afhankelijk van 
fondsen, zoals het Coöperatiefonds.  
  
Ben jij lid van de Rabobank? Geloof jij in de visie van 
Stichting BOB? En heb je nog niet gestemd? Stem 
dan op de Naoberbus! 
  
Stemmen kan via: 

www.stemophetcooperatiefonds.nl/stemmen/zorg-

en-wonen-2016/stichting-berkelland-oproep-bus/  

Samen maken wij onze visie waar: "De mobiliteit van 

ouderen en (jong)gehandicapten in gemeente 

Berkelland verhogen" 
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KWF Berklland – Samenloop voor Hoop. 
De SamenLoop voor Hoop Berkelland wordt 
gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016. 
Het startschot zal zaterdag gegeven worden door 
burgemeester Joost van Oostrum om klokslag 14:00 
uur. 

De eerste SamenLoop voor Hoop was in Amerika in 
1985. In 2006 is de SamenLoop voor Hoop voor het 
eerst in Nederland geïntroduceerd. Sindsdien zijn er 
tientallen SamenLopen georganiseerd, waarvan 
Berkelland er nu ook één is geworden. "Berkelland 
loopt mee en staat stil bij kanker."  

Tijdens de SamenLoop voor Hoop van het KWF 
Berkelland op zaterdag 11 juni en zondag 12 juni is er 
gratis busvervoer naar locatie sportpark De 
Bijenkamp voor deelnemers en belangstellenden uit 
Eibergen, Neede, Rietmolen, Noordijk, Lochuizen, 
Borculo en Ruurlo. Op vier podia komen in totaal ruim 
35 artiesten voor het voetlicht. 

 

 

 

 

 

 
Doel van de 24-uurs wandelestafette is om zo veel 
mogelijk geld in te zamelen voor het KWF, dat zich 
inzet voor het onderzoek naar kanker. Daarom kan 
iedereen gratis gebruik maken van busvervoer door 
de buurtbusverenigingen Eibergen en Neede (Arriva), 
de Vlearmoesbus en de Noaberbus. Op 
zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondagmiddag 
vervoeren chauffeurs op vrijwillige basis hun 
passagiers naar de velden van FC Eibergen, waar de 
loop wordt gehouden. 

Voor informatie m.b.t. routes, vertrektijden enz. zie: 
http://www.kwfberkelland.nl/nieuws/persberichten 
 

 

 

 

 

 

Tot zover deze Nieuwsbrief.  

Reacties zijn welkom en kunt u sturen naar: 

stichtingbob@outlook.com 


