
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Naobuurtbus  

biedt vervoer aan naar diverse 

bestemmingen in de ruime 

omgeving van Vledder. De bus biedt 

ruimte aan max. 8 passagiers. 

Daarnaast is er ruimte voor bagage, 

boodschappen, rollator of een in te 

klappen rolstoel. 

 

 



 

 

 

 

 

Vele vrijwilligers 

zorgen ervoor dat de 

bus altijd kan rijden. 
We halen u bij huis op 

en brengen u naar het 

gewenste adres. 

 

Voor wie? 
Met de Naobuurtbus willen we een betaalbare vervoersmoge- 

lijkheid bieden aan alle inwoners van Vledder, Vledderveen, 

Doldersum, Nijensleek, Boschoord, Frederiksoord, Wil- 

helminaoord, Wateren, Zorgvlied, Wapserveen en Wapse die 

door hun leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperkingen niet over 

voldoende mobiliteit beschikken. 

We kunnen ook vervoeren vanuit Havelte en Darp, als het past in de 

ritplanning. 

 

De Naobuurtbus wordt ingezet op maandag t/m vrijdag en zo 
nodig in het weekend en in de avond. De bus is vooral bedoeld als 
waardevolle aanvulling op de huidige mogelijkheden van het 

openbaar vervoer. 
 

De Naobuurtbus brengt u vanuit uw eigen huis naar bijvoorbeeld 
activiteiten van de verschillende dorpshuizen, en van Naobuur, naar 
de kapper, de winkel, het restaurant, de bibliotheek, het ziekenhuis 

in Meppel, Heerenveen of Zwolle, naar een tandarts, de polikliniek, 
een fysiotherapeut, etc. 

 
 

 
 



 

  De Naobuurtbus rijdt altijd  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Meer informatie of aanmelden? 

De Naobuurtbus rijdt op maandag t/m vrijdag 

van 8.30 tot 17.30 uur en op verzoek ook in het weekend en in de 

avond. 
 
Minimaal één dag van tevoren aanmelden: 

 

06 58 92 59 37 

 
De planner noteert uw naam, adres en telefoonnummer, tijdstip 

van ophalen, waar naar toe en vertelt u wat het kost. 
Weet u niet hoe lang uw bezoek aan bijv. een arts duurt, vertel 
het de chauffeur. We wachten op u. Maar liever niet langer dan ca. 

1 uur. 

 
Let op: De betaling is contant aan de chauffeur, bij voorkeur 

met gepast geld.  
Biljetten groter dan € 20,00 worden niet aangenomen. 

 

Tarieven, geldig vanaf 1 april 2021 

 
In en van en naar een van de elf dorpen: 
naar bijvoorbeeld arts, dorpshuis, bibliotheek, winkels, 

kapper, Naobuur, familie/kennis bezoek: € 2,00 enkele reis. 
 
Buiten de elf dorpen naar andere bestemmingen: 

. naar bijv. Diever, Steenwijk of Havelte: 

  € 2,50 enkele reis. 

. naar Meppel: € 4,50 enkele reis. 
 
En dus ook naar Zwolle, Heerenveen, Wolvega etc. 
 
Alle tarieven vindt u op onze website: www.naobuurtbus.nl 



Meer informatie op: www.naobuurtbus.nl 
 

 
 

 
   Stichting Naobuur is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van 

welzijn en zorg die allerlei ondersteunende activiteiten aanbiedt aan 
inwoners van Vledder en omgeving. In 2019 ontstond het idee een 

kleine bus te exploiteren voor vervoer in en om Vledder: de 
Naobuurtbus  

 
Naobuur biedt u: bijeenkomsten met koffie- en spelactiviteiten, 
informatie op allerlei gebied, computer-, telefoon- en andere digitale 

ondersteuning, eens in de 2 weken gezamenlijk eten, allerlei 
ondersteuningen t.b.v. mensen thuis en/of vervoer. 

Naobuur werkt samen met Biblionet Drenthe. Veel activiteiten 
vinden dan ook plaats in de bibliotheek van Vledder. 
De prikpoli, zorgorganisaties als Icare en ZZWD, de wijkagent en 

Welzijn Mensenwerk hebben er hun spreekuur. 
  
Naobuur is bereikbaar via: info@naobuur.nl en 0521-76 90 48. 
Adres: Lesturgeonplein 6 – 8381BX Vledder. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Stichting Naobuurtbus exploiteert een personenbus, verkregen via Ouderenfonds 
Nederland, met behulp van louter vrijwilligers. Alle genoemde prijzen zijn incl. 9% btw 

Samen komen we verder 
Onze dorpen kenmerken zich door relatief veel oudere mensen 

die heel graag zelfstandig willen blijven wonen, maar waar 
afstanden nogal eens moeilijk te overbruggen zijn.  
Dankzij onze vrijwilligers en allerlei fondsen en sponsoren 

konden we de Naobuurtbus aanschaffen en laten rijden.  
We zijn altijd op zoek naar chauffeurs, rittenplanners, organisa-

toren. Informeer naar de mogelijkheden en help mee om de 
Naobuurtbus rijdende te houden: 06 58 92 59 37  

http://www.naobuurtbus.nl/
mailto:info@naobuur.nl


 


