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KLAARTJE & SWOBRIK  
 brengen u waar u zijn moet! 

 
Aangepast vervoer voor  
senioren en mensen met een beperking   
uit de gemeente Neder-Betuwe 

KLAARTJE & SWOBRIK  
brengen u waar u zijn moet 

De tarieven zijn vergelijkbaar 
met het openbaar vervoer. 
Maar daarvoor wordt u 
wel thuis afgehaald en  
teruggebracht. 

Swobrik en Klaartje zijn busjes voor personen- 
vervoer. Ze rijden voor alle ouderen (55+) en 
mensen met een beperking (ongeacht de leef- 
tijd) uit onze gemeente. De busjes zijn voorzien 
van een lift en een systeem om rolstoelen vast  
te zetten. Ze rijden van deur tot deur. 
 
Alle betrokken medewerkers, chauffeurs en 
andere medewerkers, zijn bekwame, gemoti- 
veerde vrijwilligers. Dat resulteert in net wat  
meer aandacht, b.v. hulp bij in- en uitstappen,  
voor de passagiers.  
 
De busjes rijden in onze gemeente Neder-Betuwe 
en binnen een straal van 25 km er omheen. 
Waar wilt u naar toe? De huisarts, de apotheek, 
de tandarts, de diëtiste, de pedicure, het zieken- 
huis, verzorgings - of verpleeghuis, bibliotheek,  
boodschappen doen? Naar een activiteit MBvO 
(Meer Bewegen voor Ouderen)? Of gewoon voor  
een kopje koffie bij familie of vrienden?   
 

Het kan allemaal. 
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De SWOBRIK rijdt van 
maandag t/m vrijdag  
van 9.00 tot 22.00 uur en op 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur 

Reserveren kan, minimaal één dag  
van tevoren, op werkdagen 

tussen 9.00 en 11.00 uur 

 

KLAARTJE rijdt van 
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van tevoren, op werkdagen 

tussen 9.00 en 11.00 uur 

 



 

0488-482643 06-42251447 

Gemeente Neder-Betuwe 

Aangepast vervoer voor senioren  

en mensen met een beperking 

Klaartje en Swobrik 

samen uit, samen thuis! 

WE GAAN PER 1 SEPTEMBER WEER RIJDEN 

U kunt de instandhouding van deze 
voorziening ondersteunen 

door een donatie over te maken naar 
 rek. nr. NL65RABO 0347 9544 72  
t.n.v. Stichting Welzijn Ouderen  

 
onder vermelding van  

‘Gift Swobrik’of ‘ Gift Klaartje’ 

  


