
 

 

 

VERVOERTJE  

is een initiatief van  

Buurtdorp Ouderkerk 

 

Mede door ondersteuning en  

sponsoring 

van diverse organisaties 

en ondernemers in 

Ouderkerk aan de Amstel 

is dit project gerealiseerd.  

 

     Tot de  

volgende  rit 

VERVOERTJE  

is een sociale service 

voor bewoners van 

Ouderkerk aan de Amstel 

die geen korte afstanden  

zelfstandig kunnen afleggen. 

 

Waarvoor kunt u het 

VERVOERTJE gebruiken ? 

Wanneer u naar de dokter 

of de fysio moet, boodschappen 

wilt doen, uit eten gaan, 

zwemmen of sporten bv “Meer  

bewegen voor Ouderen” 

Als u naar de huiskamer van 

Coherente wilt, of op bezoek 

wilt gaan in de buurt. 

 

Voor een rit,  

bel 06  -  xx xx xx xx  

of mail naar: 

vervoertjeouderkerk@gmail.com 



1, 2, 3….. 

VERVOEREN maar 

 

 

  

 

 

Wat kost een  

VERVOERTJE ? 

 

 

We werken met een 

10 of 20 rittenkaart 

die vooraf aangekocht 

wordt. 

 

De chauffeur “knipt” 

uw kaart. 

 

Mocht de rit langer  

duren dan een half uur, 

Dan geldt dat  

als 2 ritten. 

 

 

 
 

 

Wanneer rijdt het 

VERVOERTJE ? 
 

 

 

Maandag t/m vrijdag 

Vanaf 9.30 uur 

tot 17.30 uur. 

 

Heeft u een speciaal 

verzoek voor een  

andere tijd of 

in het weekend, 

dan kunnen we kijken 

of er voor dat moment 

een vrijwilliger 

beschikbaar is. 

 

 

 

 

 

Hoe komt u aan een  

VERVOERTJE ? 

 

 

U kunt via dit nummer 

6 -  xx xx xx xx 

een rit aanvragen. 

 

 

of een mailtje naar: 

Vervoertjeouderkerk 

@gmail.com 

 

 

 

Minstens  

één dag  

van tevoren 

bellen!! 

 

 

Wat moet u doen 

voor een   

VERVOERTJE ? 
 

 

U vertelt waar u woont 

en waar u naar toe wilt. 

Ook de tijd waarop u 

opgehaald wil worden. 

 

U kunt gebruik maken 

van de  

10 rittenkaart 

of van de 

20 rittenkaart. 

 

De bijdrage is  

€ 1,50 per enkele rit 

 

 

Wat kan ik meenemen 

als ik reis met  

VERVOERTJE ? 

 

Een boodschappentas 

of boodschappentrolley 

kunt u meenemen. 

Ook kunt u een 

opvouwbare rollator 

of een 

opvouwbare  

rolstoel 

meenemen. 

Na overleg 

mag ook een klein  

huisdier mee. 

 

Geeft u dit wel even 

aan bij het reserveren. 

 

 

Waar rijdt het 

VERVOERTJE ? 

 

 

In Ouderkerk aan de 

Amstel, maar ook een 

rit naar de Laan van de 

Helende Meesters  

in Amstelveen waar het 

Amstelland ziekenhuis 

is, ook de oogkliniek en 

zorg- winkel Medipoint. 

 

Voor andere bestem-

mingen bent u  

aangewezen op het 

(aanvullend) Openbaar 

Vervoer. 

 


