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De ontwikkelingen  
Inmiddels is de kledingbus in veel dorpen van S.W. 

Friesland een vertrouwd gezicht geworden. Na een 

jaar uitproberen hebben we tijdens een evaluatie in 

mei besloten om de kledingbus uit sommige 

plaatsen terug te trekken ten voordele van andere 

plaatsen. Hierover kunt u lezen onder het kopje 

‘Wijzigingen in route en tijden’.                                                                                                                       

 

De bus werd het afgelopen jaar door Ventura 

Systems B.V. uit Bolsward voorzien van nieuwe 

deuren. Hierdoor kon de bus een tijdje niet rijden. 

De bus is toen door vrijwilligers leeggehaald en aan 

de binnen- en buitenkant schoongemaakt.  

Een andere bijzonderheid dit jaar was het 

deelnemen aan het project ‘Kern met Pit’ waarbij de 

kledingbus tot de beste vijf projecten behoorde. 

Tijdens een gezellige bijeenkomst in Joure werden 

de winnaars bekend gemaakt. De eerste prijs ging 

verdiend naar een tuinproject op Schiermonnikoog. 

De kledingbus kreeg de tweede prijs en omdat we 

binnen het eerste jaar onze doelstelling hebben 

gehaald ontvingen we €1000,-. Daarmee kon de 

dorst van de bus weer een poosje gelest worden. 

Aardig om te vermelden is, dat de eerste prijs-

winnaars het project van de kledingbus zo mooi 

vonden, dat zij hun geldprijs met ons hebben 

gedeeld. Een bijzonder gebaar! Enkele vrijwilligers 

zijn kortgeleden naar Schiermonnikoog geweest om 

het winnende project te bekijken en hadden 

hierdoor een heerlijk dagje uit.  

Al met al kunnen we vaststellen, dat het idee van 

een kledingbus zo gek nog niet is en dat we een 

succesvol jaar achter de rug hebben, waarbij door 

middel van kleding veel mensen met elkaar in 

contact zijn gekomen. De kledinglijn verbindt dus 

echt.  

 

Wijzigingen in route en tijden 
Bestuur en vrijwilligers van de kledingbus hebben 

besloten om vanaf juni en september een aantal  

 

veranderingen door te voeren. In een aantal 

plaatsen komt de bus niet meer en er zijn nieuwe 

standplaatsen bijgekomen. Daarnaast hebben we 

besloten om af te stappen van het tweewekelijkse 

rooster en komen we nu iedere week in plaats van 

om de week. 

 

Het nieuwe rooster van de kledingbus is: 

 Maandag: 10.00-11.30 IJlst / 12.00-15.00 Sneek Tinga  

 Dinsdag: 10.00-12.00 Wommels / 13.00-15.00 

Bolsward (plein) 

 Woensdag: 10.00-12.00 Makkum / 13.00-15.00 Pingjum 

 Donderdag: 10.00-11.30 Workum / 12.00-13.30 uur 

Koudum / 14.00-15.00 Witmarsum 

 Vrijdag: 10.00-13.00 Sneek noord / 13.30 – 15.00 

Scharnegoutum 

Versterking gezocht 
In de loop van het jaar hebben enkele vrijwilligers 

zich moeten terugtrekken. Daarom zou het fijn zijn 

om een paar nieuwe vrijwilligers te kunnen werven.   

Het gaat om gastvrouwen of –heren die een of twee 

dagdelen mee willen werken op de bus m.b.t. 

kledinginname en -uitgave en het ontvangen van 

klanten/gasten op de bus. Momenteel zijn er 

voldoende chauffeurs maar het is prettig om een 

aantal chauffeurs met een vrachtwagenrijbewijs 

achter de hand te hebben. Voor alle functies zoeken 

we mensen met een groot sociaal hart. 

 

Nieuws van het bestuur 
Bestuurswisseling 

In februari werden we verblijd met de komst van 

een extra bestuurslid, Jan Ankersmit. We zijn blij 
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met hem temeer omdat per 1 oktober a.s. onze 

voorzitter Hans Haarsma stopt. We zijn Hans 

dankbaar voor de rustige, betrokken en 

betrouwbare manier waarop hij het bestuur de 

afgelopen twee jaar leidde. U zult begrijpen dat ook 

het bestuur wel enige uitbreiding kan gebruiken. 

Het bestuur bestaat uit drie personen en Kees van 

Kordelaar, diaconaal opbouwwerker en initiator 

van de kledingbus, fungeert als adviseur. Het 

bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor 

de kledingbus. Tevens is ze er voor de grote lijnen, 

voor publiciteit en relaties en voor het financieel 

beheer. We zoeken iemand, die ook een groot 

sociaal hart heeft, ongeveer 1x per 6 weken mee kan 

vergaderen en tussendoor nog wat klussen kan 

doen. Misschien is het iets voor u of voor iemand die 

u kent? 
 

Ventura Systems B.V. 

Onze hoofdsponsor van het eerste uur: Ventura 

systems B.V. (zij hebben de bus gekocht), heeft ons 

afgelopen jaar verblijd met nieuwe busdeuren. We 

zijn hen hiervoor zeer erkentelijk want we weten 

dat ze het heel druk hebben. Zij hebben hiervoor 

samengewerkt met bedrijven in de buurt. De 

deuren kunnen zowel van binnen als van buiten 

geopend worden. Vooral ’s winters is dit een groot 

voordeel, omdat de deuren dan gesloten kunnen 

blijven en de warmte binnen blijft. 
 

Het gebiedsteam komt naar u toe met de kledingbus 

Na een aantal gesprekken te hebben gevoerd met de 

gemeente over een mogelijke samenwerking tussen 

de gebiedsteams en de Stichting Kledingbus SWF is 

er besloten vanaf september een pilot te gaan 

draaien voor een half jaar. In dit half jaar gaan er 

medewerkers van de gebiedsteams mee op de 

kledingbus om op deze manier een mogelijkheid te 

hebben op een laagdrempelige manier in contact te 

komen met inwoners van SW Friesland. De pilot is 

net begonnen maar we houden u op de hoogte van 

de ontwikkelingen hieromtrent. Wij zijn er in ieder 

geval erg positief over en hopen dat op deze manier 

de kledingbus een kleine bijdrage kan leveren aan 

een betere zorg en ondersteuning voor de mensen 

die het nodig hebben. 

 

Ervaringen van de vrijwilligers  
Door verandering van het rooster staat de bus nu op 

woensdag in Makkum. Op die dag is daar een kleine 

markt en de bus was bij de kraamhouders zeer 

welkom. Ze vroegen de vrijwilligers om met de bus 

dicht bij hun kramen te komen staan, zodat er één 

geheel gevormd werd. De week erop hadden ze 

voor de bus een grote plek gereserveerd met 

kratten van de bakker. Hoe welkom kun je zijn? 

Net als in Makkum kreeg de kledingbus ook in 

Pingjum een warm onthaal. Voor de loods van Jacob 

kregen we een fijne plek. Afgelopen winter stelde hij 

zelfs de loods beschikbaar, zodat onze tafel en 

bankjes daar binnen konden staan. Toen hij daar 

ook nog een kachel bij zette was er geen knussere 

plek te bedenken. Letterlijk hartverwarmend. 

Vermeldenswaardig is nog dat er steeds meer 

kleding ingebracht wordt. Soms zo veel, dat de 

kledingbank van Bolsward moet worden 

ingeschakeld om een deel te komen ophalen.  

 

Het vorige leven van de kledingbus 
Er zijn vliegtuig- en vogelspotters, maar er blijken 

ook spotters te zijn van oude autobussen. 

Een spotter, 

spotte onze bus 

en vertelde dat 

onze “Den 

Oudsten”-bus, 

bouwjaar 1997, 

uit Duitsland 

komt. Hij reed 

daar o.a. voor 

“SaksBus Eilenburger Busverkehr”, waarna hij is 

overgenomen door WWH “Touristik” uit Nistertal. 

De rest van het verhaal is u bekend.  

De kledingbus wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Bedrijven: Ventura Aid, Aquasolar 

Fondsen: Kern met Pit, Fonds Bolsward Dronrijp, St. Van der Weij, Oranjefonds 

Verschillende kerken in Friesland: Via de Arme Kant van Friesland en via eigen collecten 

 

Zie ook: www.kledingbusswf.nl of onze Facebook-pagina voor actuele informatie. 

Mailadres: kledingbusswf@outlook.com 

 

 

Dit moet haar zijn geweest 


