
EXTRA NIEUWSBRIEF  

Groen licht voor nieuwe  

rolstoelbus op 24 september? 
  
Als corona geen roet in het eten gooit, wordt de nieuwe bus nu 

officieel in gebruik genomen. Hopelijk kan deze dan vanaf eind 
september gaan rijden voor alle bewoners.  

 
Nu het moment nadert dat de rolstoelbus mag gaan rijden, blikt Mieke Dekkers, voor-
zitter van de Vrienden van Norbertus, terug op 24 jaar bushistorie. “Wat is er veel 

gebeurd en wat is er veel veranderd! Wat bleef door de jaren heen, is de niet aflaten-
de aandacht van het bestuur om geld te genereren en het plezier dat de bewoners 

beleven aan de uitstapjes met de rolstoelbus. Dat laatste is het ultieme doel van alle 
inspanningen.  
In 1997 werd vanuit Norbertus het idee gelanceerd dat het voor de bewoners zeer 

welzijnsverhogend zou zijn als Norbertus over een eigen rolstoelbus zou kunnen be-
schikken. Een bus, ook geschikt voor rolstoelafhankelijke mensen, waarmee de bewo-

ners er gewoon eens even lekker uit zouden kunnen, om een rit in de omgeving te 
maken, ergens een kopje koffie te gaan drinken, een kerstmarkt te bezoeken, een 
bezoekje aan hun geboorteplaats te brengen, enz. Om dit idee te realiseren werd de 

stichting ‘Vrienden van Norbertus’ opgericht. 
Vele handen werden ineen-

geslagen. Er kwam een be-
stuur en een actiecomité. 

Fondsen werden aange-
schreven en bedrijven bena-
derd om sponsor te worden. 

Om het benodigde geld bij 
elkaar te krijgen werden 

door bestuur, actiecomité, 
verenigingen en vele ande-
ren, acties gehouden, zoals 

kunstveilingen met optre-
dens van Anneke Grönloh en 

Thijs van Leer, een fancy 
fair, kienmiddagen, sponsor-
lopen, een sponsordiner,  

loterijen, flessenacties, collectes, wandeltochten en een ballonvaart. 

Apetrots konden we in 1998 de eerste bus aanschaffen, waarmee onze vrijwillige 

chauffeurs zo’n 16 jaar hebben rondgetoerd. Deze busuitstapjes hebben aan het leven 
van velen meer kleur en levensvreugde gegeven. Van de opvolger van deze bus 
moesten we helaas voortijdig afscheid nemen nadat deze door vandalisme in vlam-

men was opgegaan. Toen hebben we gemerkt hoeveel bekendheid en waardering on-
ze bus geniet. Van alle kanten werd gedoneerd en kregen we ondersteuning.  

Hartverwarmend!! Hopelijk kan bus nummer drie nu snel met passagiers de weg op. 

Namens het hele bestuur wil ik iedereen die ons op wat voor wijze dan ook 
ondersteund heeft, uit de grond van mijn hart bedanken. Heel speciaal wil ik 

onze groep vrijwillige chauffeurs bedanken voor hun support, meedenken en 
ondersteuning. Met elkaar kunnen we trots zijn op onze nieuwe bus!” 

 
 

 
Ook u kunt de Stichting Vrienden van Norbertus ondersteunen via 

rekeningnummer NL67RABO0128827556 
 



  
Vlag kan uit: chauffeurs en  
bewoners blij met nieuwe bus 

 

‘Sjooffeur’ Jos Wagemans vertelt enthousiast: “Na een hectische tijd is het bestuur 
van de Stichting Vrienden van Norbertus erin geslaagd om de bewoners van  
Norbertushof een prachtige nieuwe rolstoel-

bus te schenken.  

Eigenlijk had het feest al ruim een jaar gele-

den plaats kunnen vinden, maar corona gooi-

de roet in het eten. Heel jammer voor ieder-

een, die zo hard had gewerkt om weer vol-

doende geld voor een nieuwe bus bij elkaar 

te krijgen.  

Maar zeker zo jammer voor de bewoners van 

Norbertushof, die lange tijd aan huis gekluis-

terd waren. En niet te vergeten de chauffeurs 

die ook al die tijd reikhalzend hebben uitge-

keken naar de dag dat zij weer met de bewo-

ners op pad kunnen gaan. 

 

Maar nu is het dan zover. De vreselijke gebeurtenissen van december 2019, toen de 

oude bus in Oss door brand werd verwoest, blijven ons altijd bij. Maar tegenslagen 

worden door de Vrienden van Nor-

bertus ook gezien als uitdagingen 

en nu staat een geweldige rolstoel-

bus weer ter beschikking van de 

bewoners van Norbertushof en  

Libermannhof. 

De chauffeurs zijn lovend over de 

bus die er niet alleen heel gelikt 

uitziet, maar ook is voorzien van 

alle moderne technische voorzie-

ningen, die voor een geweldig rij-

gedrag zorgen. Na enkele kennis-

makingsritten door de chauffeurs 

waren zij allemaal erg onder de 

indruk. Zij staan dan ook te pope-

len om samen met de begeleiders 

en begeleidsters weer snel met enthousiaste passagiers op pad te gaan.” 

 

 
 

Wist u dat ........ 
 

* wij IEDEREEN wel hadden willen uitnodigen voor de officiële ingebruikame van 
de bus, maar dat dit helaas door corona niet mogelijk is. 

* Vrienden van Norbertus een eigen site hebben: www.vriendenvannorbertus.nl  
en ook Facebook: www.facebook.com/VriendenvanNorbertus.  
Goede communicatiemiddelen zijn uiterst belangrijk voor ons. 

 
 

 

 

 

 

Ook u kunt de Stichting Vrienden van Norbertus ondersteunen via 
rekeningnummer NL67RABO0128827556 
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