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NIEUWSBRIEF 22, DECEMBER 2021 
 

Zonnige sleuteloverhandiging 
 

Eindelijk was het dan zover: onze nieuwe rol-

stoelbus kon, na door corona een jaar stilge-
staan te hebben, in gebruik worden genomen. 

Alles werkte mee deze 24ste september om er 
een mooie middag van te maken. Burgemeester 
Hans Teunissen gaf acte de presence, de weer-

goden waren ons goed gezind, medewerkers 
van Norbertus en vrijwilligers hadden gezorgd 

voor een feestelijke aankleding, we mochten 
veel betrokken gasten verwelkomen en last but 

not least stond daar onze nieuwe rolstoelbus 
met strik te glimmen. 
 

Vanwege het mooie weer kon het hele gebeuren buiten plaats 
vinden. Nadat iedereen voorzien was van koffie met gebak 

mocht ondergetekende de gasten welkom heten en een korte 
terugblik geven over de busperikelen van het afgelopen jaar. 
Vervolgens kreeg de burgemeester het woord. Hij onderstreep-

te het grote belang van de bus en hij sprak zijn waardering uit 
voor allen die op welke wijze dan ook, de aanschaf van deze 

mooie bus hadden mogelijk gemaakt. Met het verwijderen van 
de feestelijke strik van de bus door de burgemeester en on-
dergetekende was de ingebruikname een feit.  

 
Piet ten Haaf, ‘de nestor’ van de vrij-

willige chauffeurs, die al vele jaren 
heel veel tijd en energie in de bus 
gestoken heeft, viel de eer te beurt 

de sleutels van de nieuwe bus na-
mens alle chauffeurs in ontvangst te 

nemen. Vervolgens werd het glas 
geheven op een behouden vaart van 
de bus en op alle goede gevers! Wie 

wilde kon de bus van buiten en van 
binnen bekijken en bewonderen. On-

der het genot van hapjes en drankjes 
werd er nog gezellig nagepraat!  
 

Mieke Dekkers 

Wist u dat ........ 
- Vrienden van Norbertus een eigen website heeft en actief is op Facebook: 

www.vriendenvannorbertus.nl  www.facebook.com/vriendenvannorbertus 

- onze Stichting in 2022 al 25 jaar bestaat en nog steeds zeer actief is.  

- wij een interview met burgemeester Hans Teunissen op GennepNews hadden met 
als thema: ‘Hier zijn wij’. U kunt dit op GennepNews nog terugzien. 

- wij bijzonder blij zijn dat de actie ‘Van uitgebrand naar uit de brand’ zo’n grote 
respons had, dat wij een prachtige nieuwe rolstoelbus konden aankopen. 

-  

http://www.vriendenvannorbertus.nl/
http://www.facebook.com/vriendenvannorbertus
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Eerste rit van sjooffeur Jos met nieuwe bus 
 

“Ruim 1½ jaar hebben wij moeten wachten 
voor wij met de bus op stap konden. 

Ik mocht een ochtendrit voor mijn rekening 
nemen met bewoners van de afdeling 

Kleermakersgroes. Ik weet zeker dat deze 
mensen hier ook reikhalzend naar hebben uit-
gekeken. Ik had al een leuke route in gedach-

te. De busrit was in een woord geweldig on-
danks wat aanloopproblemen. Zo was ik bv. de 

code van het kastje van de bussleutel vergeten 
en zonder contactsleutel doet ook een nieuwe 

bus niets. Ook moest ik nog een beetje weg-
wijs raken in de voor- en achteruit schakeling van de bus die verborgen zit in een piep-
klein pookje naast het stuur. Maar gelukkig liep ik Thei, een ervaren chauffeur, tegen het 

lijf, die mij uitstekend op pad hielp. Ik stelde mij voor aan mijn zes passagiers met be-
geleidster Gerda en vertelde dat het voor mij ook pas de eerste keer was dat ik met de 

nieuwe bus ging rijden. Toen er een paar benauwd begonnen te kijken zei ik dat er een 
gaspedaal en rem in de bus zit en dat het stuur naar links en naar rechts kan draaien. 
Verder beschik ik over een geldig motor- en autorijbewijs en een VAVB (Voor Alles  

Volledig Bevoegd)-diploma. De hele bus was gerustgesteld met uitzondering van een 
meneer die regelmatig opmerkte dat het een geweldige rit was, maar ‘die chauffeur?’ 

vroeg hij zich een paar keer bedenkelijk hardop af.  
Ik had een heuvelachtig parcours in mijn hoofd en het klimspektakel met o.a. de  
7-Heuvelenweg leidde tot veel oh’s en ah’s. Boven op het Kops Plateau hielden wij in de 

bus een koffiestop met heerlijke zelf ge-
kochte wafels en genoten van het prachti-

ge vergezicht over de Ooijpolder en de 
Waal. Daarna volgde de dijkentocht door 
de Ooijpolder en via Beek gingen we terug. 

Keurig op tijd voor het middageten stopte 
ik met de bus op de binnenplaats van Nor-

bertushof. Een daverend applaus viel mij 
ten deel. Maar ‘die chauffeur?’ Ik zwaaide 
mijn lieve gasten uit en zei te hopen dat 

wij nog vaak samen op stap mogen gaan. 
Rest mij nog op te merken dat deze sjoof-

feur ook enorm genoten heeft van de ge-
weldige rij-eigenschappen van de nieuwe 
bus. Die is net zo pittig als de bolide van 

Max Verstappen, heeft stuurbekrachtiging 
die je met de pink en rembekrachtiging die 

je met de kleine teen kunt bedienen en 
een wegligging als een locomotief. Het was 
dus dubbel genieten. Maar dat mag ook 

wel voor het prijskaartje dat eraan hangt. 
Je moet er niet aan denken dat je daar de 

eerste deuk in rijdt.” 
Jos, een voldaan sjooffeur 

 

Prettige feestdagen 

en een gelukkig 2022  

Wist u dat ........ 
- onze rosltoelbus wordt ingezet voor 

alle verpleeg- en verzorgingshuizen 
in de gemeente Gennep, waaronder 

Norbertushof, Libermannhof, Spiritij-
nenhof, dagopvang Picardie en het 
nieuwe Het Rijssenbeekhuis. 

- op Paaszaterdag 16 april 2022 
weer een wandeltocht wordt gehou-

den, indien corona dit toelaat.  
Reserveer deze datum dus alvast in 

uw agenda.  

- wij dankbaar zijn voor elke euro die 
wij mogen ontvangen zodat wij de 
verzekering, wegenbelasting, onder-
houd en brandstof kunnen blijven 

betalen. 

- onze stichting Vrienden van Norber-
tus een ANBI-status heeft en uw bij-
dragen aftrekbaar zijn.              

 


