
Wijkbus 

Rozenburg 
Vervoer voor ouderen en  

mensen met een beperking 

2023 

Careyn is een actieve maatschappelijke 

onderneming die zich inzet voor de 

gezondheid en het welzijn van haar 

klanten, jong en oud, gezond of kwets-

baar. Careyn wil samen met anderen 

bijdragen aan een duurzame samen-

leving, door verbinding te leggen en   

ondersteuning te bieden, voor iedereen 

die op enig moment in het leven              

- tijdelijk - een  verminderd vermogen 

ervaart om ‘een thuis’ te creëren. 

 

Careyn Welzijn Rozenburg zet zich in 

voor het welzijn van ouderen en kwets-

baren  binnen Rozenburg. Onze vak-

bekwame en betrokken medewerkers 

en vrijwilligers staan voor u klaar om 

hulp en ondersteuning te bieden.  
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De wijkbus wordt mogelijk 

gemaakt door de gemeente 

Rotterdam.  

Welzijn Rozenburg 



Voor wie?                                                         

De wijkbus is er voor ouderen, kwets-   

baren en mensen die slecht ter been zijn 

of in een rolstoel zitten. Of u nu naar de 

huisarts wil of boodschappen moet doen. 

Onze chauffeurs staan voor u klaar! 

 

Hoe werkt het?                                          

Meldt u minimaal 1 dag van tevoren aan 

voor de wijkbus via 06-12308357 of     

0181-251089. 

De wijkbus rijdt van maandag tot en met 

vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

Wat kost het?                                                     

Per rit kost het vervoer € 1,35 per          

persoon.  Strippenkaarten met 10 strip-

pen zijn voor een bedrag van € 13,50 te 

verkrijgen aan de kassa in ‘t Veerhuis.  

Verder dient u lid van de wijkbus te zijn. 
Dit is een voorwaarde vanuit de gemeente 
Rotterdam.  De opbrengsten komen    
geheel ten goede aan de wijkbus. 
 
Het lidmaatschap kost €16,50 per jaar per 
persoon. Schrijft u zich in één keer in 
samen met uw partner (woonachtig op 
hetzelfde adres), dan kost het €24,75 per 
(echt)paar per jaar.  
 
Met het lidmaatschap van de wijkbus, 
krijgt u géén korting op de activiteiten 
van Careyn Welzijn Rozenburg 
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Meer informatie? 

Wilt u meer informatie, dan kunt u            

contact opnemen met één van onze      

vrijwilligers of medewerkers  via 

het.veerhuis@careyn.nl of 0181-251089.  

Wilt u liever persoonlijk contact, loopt u 

dan even binnen in dorpscentrum              

‘t Veerhuis (Careyn). Wij staan u graag te 

woord. 

 

 

 

Voor wie?                                                                 

Heeft u een bedrijf of organisatie en wilt u meer 

naamsbekendheid binnen Rozenburg, dan is het 

sponsoren van de wijkbus misschien iets voor u. 

  

Aanmelden                                                              

Wilt u uw bedrijf of organisatie aanmelden als 

sponsor op de wijkbus, neemt u dan contact op 

via het.veerhuis@careyn.nl 

 

Wat kost het?                                                                 

De hoogte van het sponsorbedrag  wordt        

bepaald door het aantal afbeeldingen op de   

wijkbus en de grootte ervan. Elk jaar ontvangt u 

in januari een factuur met het verschuldigde 

sponsorbedrag. 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling         

Careyn heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u  

als sponsor kunt profiteren van belastingvoor-

deel. 

 

Wie gingen u voor?                                                     

Aannemersbedrijf Warmerdam BV, Ed Speijer 

Schilderwerken,  Fysiotherapie Rijnmond,     

Paulusma Services, Plus Rozenburg,                

Qualm Aannemingsbedrijf en VV Rozenburg. 

Sponsoren wijkbus 

De bestickering van de wijkbus wordt 

verzorgd door Matrixdesign uit Spijkenisse. 
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