
VERVOERSDIENST 
OPSTAP WĲ CHEN

“Wij vervoeren u 
veilig en comfortabel 
binnen de gemeente 

Wijchen”

Dé welzijnsorganisatie 
voor alle inwoners van 
de gemeenten Druten en 
Wijchen
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MeerVoormekaar
Adres: ’t Mozaïek Wijchen
  Campuslaan 6
  6602 HX Wijchen

T 024 -64 21 999
E opstapvervoer@meervoormekaar.nl
I  www.meervoormekaar.nl

NADERE INFORMATIE
OpStap is de vrijwel geheel door 
vrijwilligers verzorgde vervoersdienst 
van MeerVoormekaar Wijchen.



Wat is OpStap, de vervoersdienst 
van MeerVoormekaar?

•  OpStap biedt vervoer aan reizigers voor wie zelfstandig reizen moeilijk is.
•  OpStap rijdt in Alverna, Balgoy, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, 

Niftrik, Woezik en Wijchen.
•  Het vervoer is van deur tot deur.
•  OpStap heeft bussen die geschikt zijn voor (elektrische) rolstoelen. 

Electro-scooters kunnen wij niet vervoeren. Daarnaast hebben we de 
beschikking over een ruime personenauto met hoge instap.

•  OpStap rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 22.00 uur.

AANVRAGEN VAN EEN RIT 
•  Aanvragen van een rit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
•  Reserveren van een rit kan alleen telefonisch via 024 - 64 21 999.
•  Tip: Reserveer uw rit op tijd om teleurstelling te voorkomen dat de 

bus vol is en OpStap u niet kan vervoeren.
•  Geef uw naam en complete woonadres op en geef aan hoe laat u 

opgehaald wilt worden.
•  Geef het adres door waar u naar toe wilt, inclusief het juiste huis-

nummer en hoe laat u weer terug wilt.
•  De chauffeurs doen hun uiterste best om op tijd bij u te zijn en mogen 

maximaal 5 minuten wachten.
•  U dient er rekening mee te houden dat we u 15 minuten eerder of 

later dan de bestelde tijd kunnen ophalen.
•  Indien u elke week op een vaste dag en tijd ergens heen wilt, dan 

kunnen we u als vaste reiziger inplannen en halen u dan automatisch op. 
Wilt u een keer niet meegaan, dan dient u zich tijdig af te melden.

RITPRĲ ZEN
• Knipkaart 10 strippen:   € 20,-
• Knipkaart 20 strippen:   € 37,50

De knipkaart is te krĳ gen bĳ  de chauffeur.
De rekening krĳ gt u thuisgestuurd. 
In de bus zĳ n geen losse kaartjes te koop.

Reserveer op tĳ d! Bĳ  voorkeur minimaal 1 dag 
voor uw rit.

€


