PER 10 DECEMBER 2018

ROUTE BUURTBUS UITGEBREID
Sinds vorig jaar is de Boskoopse buurtbus een vertrouwd beeld op de Boskoopse wegen. Het
biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze van Boskoop Oost naar Boskoop West vice versa
te reizen. Veel mensen hebben reeds kennis gemaakt met deze nieuwe vervoersmogelijkheid.
Met ingang van 10 december 2018 gaat er een nieuw dienstregeling van Arriva in waarmee een
nog groter deel van Boskoop door de Arriva Buurtbus bereikt wordt.
Zo worden niet alleen het winkelcentrum aan de
zuidkant en de noordkant aangedaan, maar ook
de R-net stations ‘Boskoop’ aan de Parklaan en
‘Snijdelwijk’. Langs de route zijn diverse vaste
opstappunten (met de herkenbare groen-witte
bordjes), hoewel de chauffeur ook voor een
vriendelijk opgestoken hand zal stoppen.
Op de achterzijde van deze flyer vindt u de
nieuwe dienstregeling alsmede een kaartje van de
route. Zoals u daar kunt zien vormt halte ‘Station
Snijdelwijk ‘ einde dienst van de Buurtbus. U kunt
hiervandaan de trein nemen naar Alphen aan den
Rijn en Gouda.
Met de Buurtbus bereikt u niet alleen gemakkelijk de stations en winkelcentra, maar is het ook een
ideaal vervoermiddel voor het bezoeken van familie en kennissen. Ook de bereikbaarheid van diverse
bezienswaardigheden in Boskoop is door de Buurtbus duidelijk verbeterd.
Per rit betaalt u € 1,10 die u kunt betalen met pinpas of OV-chipkaart.
Natuurlijk hebben Arriva, Gemeente en Provincie de
Buurtbus mogelijk gemaakt, maar u als passagier maakt
het pas tot een succes. Mensen die een ritje hebben
gemaakt, geven aan er zeker nog eens gebruik van te maken. Dus: ervaar het gemak!

ERVAAR HET GEMAK

Onze enthousiaste chauffeurs zijn betrouwbare en
gezellige gastheren/-vrouwen. Zij vervoeren u graag.
En... de Buurtbus is rolstoeltoegankelijk!
Ook in 2019 zien wij u weer met plezier instappen.
Graag tot ziens!
Onze chauffeurs, Arriva Personenvervoer Nederland
en Bestuur Stichting Buurtbus Boskoop

CHAUFFEURS GEZOCHT
Lijkt het u wat om als vrijwilliger (v/m)
op de Arriva Buurtbus te rijden, dan horen
wij dat graag van u (aanmelden kan op
06-15024918). De minimum leeftijd is
21 jaar en de maximum leeftijd is 75
jaar. Een rijbewijs BE is voldoende om de
achtpersoonsbus te besturen.
Een medische keuring in opdracht van
Arriva is noodzakelijk.
Om een idee te hebben wat de Buurtbus
besturen met zich meebrengt, is er altijd een
mogelijkheid een proefritje mee te maken.
Ook belangstellenden van buiten Boskoop
zijn van harte welkom om op de Buurtbus te
gaan rijden.

BON 2

NIEUWE ROUTE

Probeerkaart

• Alleen geldig op buurtbuslijn 728 in de maand mei 2018.
• Tegen inlevering van probeerbon 1 bij de chauffeur mag je een hele dag met twee
personen gratis reizen op buurtbus lijn 728.
• Deze bon voor twee personen is eenmalig geldig, alleen op de dag van
afstempeling (stempel bij de chauffeur te behalen).
• Bewaar deze bon goed, je hebt deze nog nodig voor je terugreis.
• Op deze bon zijn de algemene vervoervoorwaarden van toepassing (arriva.nl).
Wijzigingen voorbehouden. Namaak verboden.
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NIEUWE DIENSTREGELING

Stichting Buurtvervoer Boskoop is een initiatief van

