De wensbus is er voor U!

(tel. 06-14706405)

Op werkdagen kunt u de wensbus door de gemeente Gennep zien rijden. Veel mensen kennen de
bus maar weten eigenlijk niet precies wie er door de bus worden vervoerd. Het antwoord is simpel:
iedereen! De bus is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Gennep die vervoer binnen de
gemeente nodig hebben.
U hoeft niet hulpbehoevend, senior of alleenstaand etc. etc. te zijn. De enige voorwaarde is dat u
inwoner van de gemeente Gennep bent en een bestemming heeft die binnen de gemeentegrens ligt ,
met twee uitzonderingen: huize Madeleine (Boxmeer) en het Maas Ziekenhuis (Beugen). De bus rijdt
enkele en/of retourritten, afhankelijk van wat u wilt. Ze komen u voor de deur halen en zetten u
desgewenst weer voor de deur af.
Dit alles tegen zeer voordelige prijzen: € 1,50 voor een enkele reis binnen Gennep en € 2,50 voor
een reis naar Madeleine of het ziekenhuis. Een retourrit = 2x de prijs van een enkele rit en u betaalt
draadloos met uw bankpas in de bus.
Hieronder ziet u het kaartje met het rijgebied (roze gekleurd) met gelijk enkele voorbeelden van de
tarieven! (tweezijdige pijl = retourrit, enkel pijl is enkele reis)

Wist u bijvoorbeeld dat er veel mensen boodschappen doen met de bus? Vanaf de Picardie naar het
Europaplein of vanaf de Ottersumseweg naar de Jan Linders of van de Zwarteweg naar de AH.
Ook bij de verschillende fysio’s zijn we vaste klant. De kortste rit is 250m (!) en de langste zo’n 14 km en
alles wat daar tussen zit!
Het is een kwestie van (uiterlijk) de dag ervoor bellen en uw rit wordt ingepland! U kunt bij ons een enkele
reis bestellen of een retourrit, dat maakt ons niet uit.
Als u naar het ziekenhuis moet dan weet u vooraf natuurlijk niet wanneer de terugrit is. In zo’n geval belt
u ons vanuit het ziekenhuis op en dan halen we u zo snel als mogelijk is weer op.
In deze Coronatijd vervoeren wij per rit maar één persoon, evt. samen met een persoonlijke beg eleider.
Het dragen van een mondkapje is verplicht, zowel voor u als klant als voor de chauffeur. Natuurlijk zorgen
wij voor een optimale hygiëne in de bus.
Verder:
- Bestel de bus (minimaal) 1 dag van tevoren
- Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10 uur – 12 uur op telefoon: 06-14706405.
De coördinator plant in overleg met u de rit in waarbij we altijd proberen zoveel mogelijk aan uw
wensen tegemoet te komen.
- De bus rijdt van ma-vr van 08.00u-18.00u
- De bus is niet ingericht op rolstoelvervoer; een rollator is geen probleem.
- Voor vaste dagen/vaste tijdstippen kun je als vaste passagier ingepland worden voor een periode
van 3 maanden.
Meer informatie op www.wensbusgennep.nl of bel met tel. 06-14706405.

