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Inleiding 

In 2023 bestaat de Vereniging Vervoer Ouderen (VVO) 40 jaar. Opgericht door Karel 
Cornelis Bakker: de grote initiatiefnemer. Dit feit is de aanleiding geweest om dit stuk te 
schrijven waarbij wordt gekeken naar verleden, heden en toekomst omdat er weinig (op 
papier) was vastgelegd. 

In de paragraaf over Karel Cornelis Bakker wordt in het kort een beeld gegeven van wie hij 
was en hoe de VVO is ontstaan. Met name het maken van de plannen komt hier aan bod. 

Eind 19e eeuw was er een groot verschil tussen de elite en de arbeidersklasse in 
Purmerend. Voor de arbeiders werd weinig gedaan en van enige inspraak was ook geen 
sprake. Er heerste behoorlijk wat armoede. De Werkmansvereniging “Vooruit” werd 
opgericht en deze kwam op voor de belangen van met name de arbeiders. In de paragraaf 
Werkmansvereniging “Vooruit” wordt hier nader op ingegaan. Bij het ter ziele gaan van deze 
vereniging kwamen, door de verkoop van huizen, gelden vrij die geïnvesteerd moesten 
worden in de zorg voor ouderen. Dit was een eis van de vereniging. Later is een deel van de 
gelden aangewend voor de aanschaf van de allereerste bus van de VVO. Nadien zijn nog 
eens twee bussen aangeschaft waarmee het totaal op drie bussen kwam die tegenwoordig 
nog dagelijks allemaal worden ingezet. In de paragraaf VVO-historie wordt hier uitgebreid op 
ingegaan.  

De paragraaf VVO-heden geeft inzicht in de huidige gang van zaken. 

Ook wordt, voor zover mogelijk, een kleine blik in de toekomst geworpen waarbij met name 
wordt ingegaan op alle ontwikkelingen in de huidige tijd (VVO-toekomst).  
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Karel Cornelis Bakker 
Ere wie ere toekomt 

 
Karel Bakker: De initiatiefnemer en grondlegger van de Vereniging Vervoer Ouderen in 
Purmerend (VVO). Zonder Karel Bakker was het nog maar de vraag geweest of de VVO het 
levenslicht had gezien. Geboren in Amsterdam en overleden in Purmerend. Nog geen zes 
maanden oud toen hij, met zijn ouders, verhuisde van Amsterdam naar Ilpendam. In 1936 
trouwde hij met Grietje de Vries en vestigde zich in Purmerend. Uit zijn huwelijk werden 2 
zoons geboren: Dick en Karel. Karel Bakker begon zijn loopbaan als chauffeur en werd later 
handvormer in een gieterij waar o.a. mallen gemaakt werden voor drukpersen. Gelijkertijd   
was hij ook gemeenteraadslid in Purmerend. In 1946 trad hij toe tot de gemeenteraad van 
Purmerend waar hij zijn werk na 33 jaar op 12 oktober 1979 stopte. In de periode van 1970 
tot 1978 was hij wethouder Sociale Zaken en Volkshuishouding, een full-time job die het 
nodig maakte zijn werk als handvormer te stoppen. Karel Bakker had de zorg voor ouderen 
hoog in het vaandel staan. Dat was dan ook een van de redenen dat hij zich na zijn 
raadslidmaatschap verder ging inzetten voor met name het vervoer van ouderen in 
Purmerend. In die periode was Karel Bakker ook voorzitter van het Wooncentrum 
Waterland, de Regionale Gezinszorg Waterland en de Stichting Gecoördineerd 
Bejaardenwerk (SGB) in Purmerend. Bij deze laatste werden plannen gesmeed om een 
“bejaardenbusje” in Purmerend te laten rijden. Het idee was om 60-plussers tegen een 
geringe vergoeding naar een door hen gewenste bestemming te vervoeren. De uitvoering 
van de plannen was afhankelijk van het besluit dat het college van B&W van de gemeente 
Purmerend hierover moest nemen. Met name de financiering was een heet hangijzer. Het 
bleek dat er mogelijkheden waren om de kosten te financieren uit een schenking die in 1971 
door de Werkmansvereniging “Vooruit” (zie aparte paragraaf) aan de gemeente Purmerend 
was gedaan. Door de gemeente Purmerend werd aan de SGB een advies gevraagd 
waaraan de schenking van “Vooruit” zou kunnen worden besteed.  
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De SGB bekeek deze vraag waarbij het uitgangspunt was dat zoveel mogelijk bejaarden van 
het te besteden bedrag zouden kunnen profiteren. Zo werd langzamerhand het idee geboren 
voor een “bejaardenbusje”. Bejaarden maar ook lichamelijk gehandicapten, zoals dat toen 
heette, zouden vervoerd kunnen worden tegen lage kosten. Voorbeeld waren de buurtbusjes 
die in Zeevang reden. De organisatie zou moeten draaien op de inzet van vrijwilligers. 
Nagedacht werd over het zeker stellen van de exploitatie met alle bijbehorende kosten. 
Hiervoor werd het Garantiefonds “Bejaardenbusje” opgericht. Inwoners van Purmerend e.o. 
en bedrijven konden daarop giften storten. Karel Bakker en de SGB zochten actief contact 
met het bedrijfsleven en ook de middenstand, waar het verzoek om bijdragen goed werd 
ontvangen. Met het verkregen bedrag werd dekking gevonden voor de eerste 
exploitatiekosten. De vervolgexploitatiekosten zouden moeten worden gefinancierd uit 
lidmaatschapsgelden van de inmiddels nieuw opgerichte “Vereniging Vervoer Ouderen”. 
Collectieve leden (zoals b.v. bejaardentehuizen) en rente van het garantiebedrag zouden de 
exploitatiekosten dan rond moeten maken. Op 24 februari 1983 neemt de gemeenteraad 
een positieve beslissing over het “bejaardenbusje” en kan het busje gaan rijden. Op 30 
maart 1983 worden de statuten van de nieuwe VVO bij de notaris vastgelegd. Het bestuur 
van de VVO bestaat dan uit drie personen: Karel Bakker is voorzitter, G. Schoen is 
penningmeester en mw. A. Boddé-Pol is secretaresse. Het bestuur doet een beroep op 
vrijwilligers die iets voor het “bejaardenbusje” willen betekenen. Gedacht wordt aan mensen 
die de telefoon bedienen, chauffeurs of mensen die een bestuursfunctie willen bekleden. 
Ook wordt een oproep gedaan om je aan te melden als lid of donateur van de VVO. De 
kosten van de eerste bus bedragen fl. 62.000 en dit bedrag wordt aangevuld met nog eens 
fl. 3.000 voor apparaatskosten. Het totale bedrag van fl. 65.000 wordt door de gemeente 
gefinancierd uit de gelden die in 1971 werden geschonken door de Werkmansvereniging 
“Vooruit” en die nog steeds niet waren besteed. De eerste bus wordt aangeschaft en op 18 
mei 1983 worden door Jan Stiemer van de voormalige Werkmansvereniging “Vooruit” de 
sleutels officieel overhandigd aan Karel Bakker in het bijzijn van Jan ten Cate de voormalige 
voorzitter van de Werkmansvereniging “Vooruit”. In de kranten wordt hier uitgebreid 
aandacht aan besteed. De start van de Vereniging Vervoer Ouderen is een feit. 
 

P. van Grieken 
Met dank aan Karel Bakker jr. (zoon Karel Bakker) en Ria Bakker-Busscher (schoondochter Karel Bakker) 
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Werkmansvereniging “Vooruit” 

Arbeiders gaan aan het eind van de 19e eeuw strijden voor sociale rechtvaardigheid en 
algemeen kiesrecht. Er bestond een groot verschil tussen de elite en de arbeidersklasse.  

In 1869 wordt door J. Schuitemaker, uitgever van de Purmerendse Courant, de 
Werkmansvereniging “Vooruit” opgericht. Het doel van “Vooruit” was de ontwikkeling van de 
arbeidende stand en ondersteuningsmogelijkheden te scheppen in moeilijke tijden zoals bij 
werkloosheid en ziekte. Er werden vele initiatieven genomen om te helpen bij ziekte en 
overlijden, het geven van materiële hulp, het geven van opleidingen maar later ook het 
realiseren van woningbouw. 

Binnen de vereniging waren er vijf onderafdelingen: 

● Zorg voor den Winter 
● Steun in ziekte 
● Weduwefonds 
● School voor huisvlijt 
● Woningbouw 

 
De Werkmansvereniging “Vooruit” streefde ernaar om politiek en financieel onafhankelijk te 
zijn van de gemeente en dit ook voor altijd te blijven. Dit leidde af en toe binnen de 
vereniging wel eens tot heftige discussies. Eind 19e eeuw telde de vereniging 400 leden wat 
neer kwam op de helft van het totaal aantal werklieden in heel Purmerend. 
In 1900 werd 2,62 hectare bouwgrond aangekocht van de gemeente om het eerste 
woningbouwplan te gaan realiseren. Kosten fl. 9.259,00. Mei 1901 werd het ingediende 
woningbouwplan behandeld in de gemeenteraad. De gemeente was niet zo blij met de 
woningbouwplannen omdat: “een dergelijk complex woningen een brandpunt van 
besmetting zou worden”. In de raadsvergadering van 10 mei 1901 werd bepaald dat alleen 
met een uitgebreid rioleringssysteem de woningen van “Vooruit” gebouwd zouden mogen 
worden. Hiertegen werd door het bestuur van “Vooruit” geprotesteerd op 2 juni 1901 met 
een zeer uitgebreide protestbrief. Ook werd geprotesteerd tegen de eisen van de gemeente 
op het gebied van vuilafvoer, gaslevering en andere faciliteiten waar de rest van de 
bevolking zonder problemen van kon profiteren. Uiteindelijk werd er een compromis 
gesloten. In juni 1902 nam het bestuur van “Vooruit” het besluit om het eerste 
woningbouwproject te beperken tot acht woningen. Totale bouwsom fl. 14.500,00. 
In 1902 werd de eerste steen gelegd van het woningbouwproject en in 1903 werden de 
eerste woningen opgeleverd. Nieuwe woningen in de eerste uitbreidingswijk van Purmerend 
buiten de stadsgrachtengordel welke voornamelijk bedoeld waren voor werknemers van de 
melkfabriek Hollandia die in 1890 werd gebouwd aan de Jaagweg en in 1970 werd gesloten. 
In overleg met de gemeente werd de straatnaam vastgesteld: Vooruitstraat. Tijdens de 
ledenvergadering op 12 mei 1966 werd de Werkmansvereniging “Vooruit” opgeheven. Door 
maatschappelijke veranderingen waren de voornaamste redenen voor het bestaan van de 
vereniging verdwenen. De gemeente nam het woningcomplex over voor fl. 66.000,00. Van 
de opbrengst zou een ontspanningshuis voor bejaarden worden gebouwd. Later zijn de 
woningen in handen gekomen van Woningstichting Wherestad.  
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VVO - Verleden 

Het begon allemaal in 1981. Er kwam in Purmerend een plan om ouderen tegen een kleine 
vergoeding te vervoeren. De verwachting was dat vijfhonderd leden, bijdragen van Vrienden 
Bejaardenbusje en een aantal ondernemers de kosten zouden dekken. In eerste instantie 
was de gemeente niet bereid om garant te staan voor een eventueel exploitatietekort en 
banken zagen er ook geen brood in, maar na twee jaar overleg kwam er witte rook uit het 
gemeentehuis. Meerdere firma’s in Purmerend bleken bereid om garant te staan voor een 
deel van eventuele exploitatietekorten. Er bleek ook een potje met fl. 85.000 gulden te zijn, 
geschonken door Werkmansvereniging “Vooruit” die in 1971 woningen had verkocht aan de 
gemeente. Voorwaarde van de schenking was dat het geld gebruikt moest worden voor 
ouderenzorg. Het geld was echter nooit gebruikt en nu kreeg de VVO fl. 65.000 voor de 
aanschaf van een compleet ingerichte bus. De aanschaf van een nieuwe bus was geraamd 
op fl. 62.000,00 zodat er nog fl. 3.000,00 overbleef voor het opzetten van een “apparaat”. In 
de gemeenteraadsvergadering van 24 februari 1983 wordt besloten dat het busje kan gaan 
rijden. Er was dus 2 jaar gewerkt aan de totstandkoming van de VVO.  

Karel Bakker, oud-wethouder bij de gemeente Purmerend, was de eerste voorzitter van de 
VVO destijds bijgestaan door de penningmeester G. Schoen en de secretaris mevr. A. 
Boddé-Pol. Vanaf het begin is het bestuur van de VVO druk bezig geweest om een 
vrijwilligersapparaat op te zetten. Er werd vanuit gegaan dat er per dag 2 chauffeurs nodig 
waren. Als bestemmingen had de VVO: ziekenhuisbezoek, winkelen en sociaal-culturele 
activiteiten op het oog. In de Nieuwe Noordhollandse Courant (NNC) van 12-04-1983 
worden chauffeurs gevraagd. In samenwerking met de stichting Gecoördineerd 
Bejaardenwerk wordt een voorlichtingsavond georganiseerd in gebouw Concordia aan de 
Koemarkt. 

Vanaf begin 80-er jaren in de vorige eeuw is de VVO regelmatig in het nieuws. Hierna volgt 
een aantal artikelen over feiten die in meer of mindere mate belangrijk waren voor de 
Vereniging Vervoer Ouderen. De krantenartikelen kunnen ook rechtstreeks worden ingezien. 
Hiervoor wordt verwezen naar het document “Een reis door de tijd”. Een verzameling 
krantenartikelen vanaf 1982 tot en met heden. 

Begin 80-er jaren in de vorige eeuw worden de eerste plannen gemaakt voor het laten rijden 
van een “bejaardenbusje” in Purmerend. Het is een initiatief van Karel Bakker die op dat 
moment voorzitter is van de Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk. Het college van B&W 
van Purmerend moet nog wel zijn goedkeuring geven aan het plan. Met name de 
financiering en de exploitatiekosten zorgen voor de nodige discussie en overleg. Het lijkt er 
op dat de eerste bus gefinancierd kan worden uit de schenking die de Werkmansvereniging 
“Vooruit” in 1971 aan de gemeente deed. Na veel overleg neemt de gemeenteraad op 24 
februari 1983 een positieve beslissing en kan het busje gaan rijden. Om de exploitatie en de 
continuering van het rijden met de bus te waarborgen wordt een garantiefonds gesticht. 
Inwoners en bedrijven kunnen daarin giften storten.  

Op 02-03-1983 wordt nogmaals gemeld dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met een 
schenking van fl. 65.000 aan de VVO i.o. Nu wordt het zaak om voldoende vrijwilligers te 
krijgen die er voor kunnen zorgen dat de bus daadwerkelijk gaar rijden. Maar ook wordt een 
oproep gedaan om zich als lid aan te melden. 
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Voordat de sleutels van de allereerste bus formeel op 18-05-1983 worden overgedragen aan 
de VVO wordt op 17-05-1983 Karel Bakker gesignaleerd die dan al “stiekum” een rondje in 
de nieuwe bus rijdt in Purmerend. De groen-witte bejaardenbus rijdt dan op de Achterdijk en 
slaat linksaf de Gedempte Singelgracht op. 

Op woensdag 18 mei 1983 overhandigde Jan Stiemer, namens de voormalige 
Werkmansvereniging “Vooruit”, de sleutel van de eerste bus aan Karel Bakker, voorzitter 
van de VVO met de wens dat de bus “vooral de sociaal zwakkeren zou helpen”. Ook de 
voormalige voorzitter Jan ten Cate van de dan niet meer bestaande Werkmansvereniging 
“Vooruit” is aanwezig. Voorafgegaan door tamboerkorps Willem Eggert vertrok de bus vanaf 
de Koemarkt/Kalverhal voor een rondrit door Purmerend.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Op de foto v.l.n.r.: Jan Stiemer, Karel Bakker en Jan ten Cate 
 

Op maandag 22-08-1983 wordt de eerste ledenvergadering gehouden in zaal Concordia aan 
de Koemarkt. Uitgenodigd zijn alle leden en ook zij die geen gebruik maken van de bus. Ook 
alle donateurs, chauffeurs en telefonistes zijn uitgenodigd. 
In november van dat jaar doen geruchten de ronde dat de VVO een ledenstop wil instellen 
doordat er een overweldigend aantal aanmeldingen wordt gedaan. Dit wordt ontkend door 
de voorzitter Karel Bakker waarbij wel wordt aangegeven dat gedacht wordt om een tweede 
bus aan te schaffen. De vraag is dan echter of er voldoende financiële middelen beschikbaar 
zijn. Daarom wordt aangegeven dat er grote behoefte is aan meer donateurs zodat sneller 
kan worden overgegaan tot de aanschaf van een tweede bus. 

Op 02-05-1984 is de bus van de VVO één van de onderwerpen tijdens de uitzending van het 
NOS-televisieprogramma “Van Gewest tot Gewest”. 09-04-1984 werden daarvoor opnamen 
gemaakt in de Purmerend. Gesproken werd met de voorzitter Karel Bakker. Ook werden 
opnames gemaakt bij het ophalen van een paar leden bij de Schermerflat. Karel Bakker 
maakt aan de NNC kenbaar dat de VVO graag een tweede bus zou willen hebben. De 
eerste bus mag alleen maar ingezet worden in Purmerend. Dat was een voorwaarde die de 
Werkmansvereniging “Vooruit” stelde toen de huizen verkocht werden aan de gemeente. 
Omdat elders in de regio ook behoefte is aan vervoer voor ouderen zou er een tweede bus 
moeten komen. Het geld zou moeten komen uit een speciaal potje van het Rijk dat voor 
“flankerend bejaardenbeleid” was gevormd. 
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18-05-1984 vindt de eerste algemene jaarvergadering plaats in gebouw Concordia aan de 
Koemarkt. Er wordt gevraagd om kandidaten voor een bestuursfunctie. 

In de gemeenteraadsvergadering van 25-10-1984 is akkoord gegaan met het verlenen van 
een subsidie van fl. 12.000 aan de VVO. 

15-12-1984 wordt er door de VVO bij het Willem Eggert Centrum een actiedag gehouden om 
nieuwe leden en donateurs te werven. De bus is die dag ook aanwezig en kan dan helaas 
niet worden ingezet. 

In de Beemster wordt regelmatig een blad verspreid dat Binnendijks heet. In Binnendijks van 
23-01-1985 wordt aandacht besteed aan de VVO-bus. Gemeld wordt dat een tweede bus 
begin mei 1985 gaat rijden en dan ook personen uit de Beemster vervoerd kunnen worden. 
Men moet wel lid zijn van de VVO. Kosten: fl. 50 per jaar voor een alleenstaande en fl. 75 
voor een echtpaar. Ook wordt aangegeven dat men zich kan opgeven als vrijwilliger. 
Opgaven te richten aan: H.J. v.d. Lee, Burg. Koopmansingel 13, Z.O. Beemster, tel. 02990-
26056. 

Belangrijkste onderwerp op de jaarvergadering van 10-05-1985 is de aanschaf van een 
tweede bus. Na het officiële gedeelte wordt de uitzending van Gewest tot Gewest vertoond. 

Een belangrijke dag op 24-04-1985. De tweede bus van de VVO wordt in gebruik genomen. 
Uit handen van H. van Rijn, woordvoerder van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur ontving de VVO de sleutel. Aanschafkosten fl. 90.000 betaald door WVC. De bus 
gaat personen uit de regio vervoeren: Beemster, Ilpendam, Den Ilp en Wijdewormer. 
Vervoer is mogelijk maximaal 3x per week. Vanaf 06-05-1985 wordt er gereden. Omdat 
inwoners van de genoemde gemeenten vervoerd gaan worden hoopt de VVO ook op 
financiële steun uit deze gemeenten. Deze gemeenten hebben dan echter al laten weten dat 
er maar beperkte mogelijkheden zijn omdat eventuele bijdragen door andere vervoerders 
gezien zouden kunnen worden als concurrentievervalsing. Er worden nog steeds vrijwilligers 
gevraagd als chauffeur of als telefoniste. Het vestigingsadres in 1985 is dan Plantsoenstraat 
42 in Purmerend. Dit is het kantoor van de Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk. Tel. 
02990-28100 

Vanaf 11-09-1985 start een grote puzzelactie die georganiseerd wordt door Nieuwsblad De 
Purmer en Nieuwsblad Oost-Waterland samen met de VVO. De puzzelactie heet “Blaas in 
de Bus” en de opbrengsten van de puzzelactie komen ten bate van de VVO. 10 weken 
achtereen zal er in de genoemde bladen een rebus staan die opgelost moet worden. 
Puzzelaars moeten hun oplossing insturen naar de kranten met toegevoegd fl. 2,50 aan 
postzegels. Ook mogen zij hetzelfde bedrag of meer overmaken op de rekening van de 
VVO. Het totale prijzenpakket heeft een waarde van enkele duizenden guldens en er zijn 
ook weekprijzen te winnen zoals b.v. waardebonnen voor boodschappen, verrekijkers en 
zelfs een luxe naaimachine. Prijswinnaars worden door de notaris bekend gemaakt. De 
week volgend op de trekking worden de prijswinnaars bekend gemaakt in de bladen. De 
puzzelactie die op 13-11-1985 eindigt is een enorm succes. De puzzelactie heeft in totaal 
ongeveer fl. 20.000 opgebracht. 
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   Voor het complete blad zie het document: “Een reis door de tijd” 

De telefoondienst kan nog wel een paar stemmen gebruiken. Dat wordt gemeld in het 
Nieuwsblad van 20-11-1985. Er worden extra telefonistes gevraagd. Ook wordt melding 
gemaakt dat mensen soms zo lang moeten wachten voordat zij verbinding hebben en dat 
meerdere telefoonlijnen wel prettig zouden zijn of een apparaatje dat meldt hoeveel 
wachtenden er nog voor u zijn.  

In maart 1986 wordt in Ilpendam een actie gehouden om aan mensen te vragen om 
donateur te worden van de VVO. De lidmaatschapsgelden blijken in de praktijk lang niet 
toereikend om het ouderenvervoer te financieren. De actie was succesvol. 448 donateurs 
zegden een bedrag van fl. 5.549 toe. In tegenstelling tot de gemeente Ilpendam wilde de 
gemeente Wijdewormer wel een subsidie geven aan de VVO. In oktober van hetzelfde jaar 
wordt in de krant gemeld dat de VVO na aanschaf van de tweede bus in financiële 
moeilijkheden verkeert. De subsidie van de gemeente Purmerend is ook verlaagd en wordt 
vastgesteld op fl. 10.833,00.  

Punt 6 van het verslag van de Algemene ledenvergadering van 22-05-1986 geeft aan dat 
door brandstichting het pand Plantsoenstraat 42 moet worden verlaten. Verhuisd wordt 
tijdelijk naar de Marijke-school aan de Violenstraat 6a. Op 21-06-1986 keert men weer terug 
naar de Plantsoenstraat 42. Punt 9 geeft aan dat de telefonistes en de chauffeurs voor heel 
veel problemen staan. Er zijn op dat moment 26 chauffeurs en 12 telefonistes. 

Omdat er in de omgeving van de Plantsoenstraat 42 een nieuwe indeling voor de 
parkeerruimtes komt gaat er op 10-07-1986 vanuit de VVO een verzoek uit aan het college 
van B&W om 2 parkeerplaatsen (bussen) te reserveren in het nieuwe plan. 

Op 27-05-1987 neemt de VVO zijn intrek in het kantoorpand aan de Waterlandlaan 52. Ook 
de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk (SGO) en de Stichting Vrijwilligerswerk voor 
Ouderen (SVO) verhuizen daar naartoe. Op 21-09-1987 wordt het pand officieel geopend 
door wethouder E.W. Harmsen. 
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14-01-1989 treedt Karel Bakker af als voorzitter van de VVO en meldt dat hij een goede 
opvolger heeft gevonden: Barend Bakker. Karel Bakker is dan, samen met G. Schoen en 
mw. A. Boddé, erelid van de VVO. Aan Karel Bakker wordt door de VVO een oorkonde 
uitgereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 22-05-1989 werd de vervanger van de eerste bus in bedrijf genomen. Bij het kantoor aan 
de Waterlandlaan 52 vindt door Compier de overdracht van de nieuwe Mercedes bus 207D 
plaats. De sleutels worden overgedragen aan oud-voorzitter Karel Bakker. De nieuwe 
voorzitter Barend Bakker is ook aanwezig. Op dat moment is Dirk de Jong tweede voorzitter, 
J. Konijn is secretaris en A. Prins en A. van Doorn vervullen het penningmeesterschap. Er 
waren in die periode twee meevallers. De opbrengst van een georganiseerde dia-avond over 
Purmerend gaat naar de VVO en door Compier wordt een jaar lang gratis onderhoud voor 
de nieuwe bus aangeboden.  

10-06-1992 overlijdt de eerste voorzitter van de VVO, Karel Bakker, op een leeftijd van 79 
jaar. 

Zaterdagavond 26-03-1993 werd er in Concordia op de Koemarkt een feestje gevierd. De 
VVO bestond 10 jaar. Dus ook ‘Het busje’ zoals de ouderen de bussen noemen. Inmiddels is 
de VVO uitgegroeid tot een gezonde vereniging die, weliswaar onder lastige 
omstandigheden, nog steeds kan voldoen aan de vraag van de leden. J. Konijn is dan 
secretaris en er zijn 45 vrijwilligers beschikbaar.  

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de VVO schrijft Gré Bakker, de weduwe van 
oud-voorzitter Karel Bakker, een brief aan de VVO. Zij kan niet op het feestje in Concordia 
komen en feliciteert de VVO op deze manier. Karel Bakker had te kennen gegeven dat na 
zijn overlijden een legaat naar de VVO zou gaan. Gré Bakker handelt in zijn geest en 
schenkt de VVO fl. 2.000 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. 

November 1995 wordt weer een artikel geplaatst door Binnendijks. Gemeld wordt dat de 
ouderen erg blij zijn met de VVO. Helaas wordt de subsidie die door de gemeente Beemster 
werd verstrekt teruggeschroefd. De secretaris J. Konijn meldt het nieuwe adres van de VVO: 
Violenstraat 6a in Purmerend. Tel. 0299-428100. 
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Loco-burgemeester E. Kroese rijkt op 06-12-2001 in theater De Purmaryn het ‘Lokaal 
Compliment’ uit aan o.a. de VVO. Het is een prijs die wordt aangeboden door de Stuurgroep 
Vrijwilligerscentrale en de gemeente. De VVO en het Mentor- of Maatjesproject moesten de 
prijs delen omdat de jury het te moeilijk vond om 1 winnaar uit te kiezen. Het ‘Lokaal 
Compliment’ is er om het vrijwilligerswerk zichtbaar te maken. 

Op 12-01-2002 is het zover. De allereerste bus is aan vervanging toe en op deze dag wordt 
de nieuwe bus, in het bijzijn van vele chauffeurs, feestelijk in gebruik genomen bij de dealer 
Gomes in de Baanstee. Het aantal stoelen in de nieuwe bus is teruggebracht om meer 
ruimte te kunnen bieden aan de rolstoelen die in toenemende mate gebruikt gaan worden. 
Ook is ervoor gekozen om geen lift meer aan te brengen te meer omdat in de andere bus 
deze nog wel aanwezig is. De bus kost fl. 95.000,00 en wordt bekostigd uit de inkomsten uit 
contributies, subsidies, donaties en giften. Op dat moment werken er 19 chauffeurs, 7 
telefonistes/administratieve krachten en 5 bestuursleden voor de VVO, allen op vrijwillige 
basis. Er zijn inmiddels ook al plannen om de tweede bus te vervangen, die ook zo 
langzamerhand aan vervanging toe is. 

Doordat er een grote toeloop is van nieuwe leden werd door het bestuur het besluit 
genomen om een derde bus aan te schaffen. Deze werd ook weer geleverd door Gomes en 
op 01-03-2003 vond de ingebruikname paats. 

Vrijdag 27-02-2004 werd door wethouder Wiedemeijer het Lokaal Compliment uitgereikt aan 
2 organisaties waarvan de VVO er één was. De prijs van € 910,00 werd uitgereikt omdat de 
VVO de beste en leukste vrijwilligers heeft. De tweede keer dus dat de VVO het Lokaal 
Compliment ontvangt. 

Maart 2004 heeft de VVO 435 leden, zijn er 43 vrijwilligers en rijden er drie bussen rond. 
Vanwege het grote aanbod van leden wordt er een ledenstop ingevoerd om er zeker van te 
zijn dat er blijvend kwaliteit geleverd kan worden. Er wordt kantoor gehouden aan de 
Kraggeveenstraat 5 waar zonder kosten ruimte beschikbaar is gesteld door 
woningcorporatie Wooncompagnie. De bussen worden gestald bij Jonk aan de 
Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. In 2004 werd de garage, waar de bussen werden 
gestald, door Jonk ook zonder kosten voorzien van een elektrische roldeur. 

Heel af en toe is er ook kritiek op de VVO. Helaas komt dit dan vaak door onwetendheid 
en/of de onbekendheid met de regels van de VVO. Als voorbeeld reageerde de VVO bij 
monde van de toenmalige secretaris Jacques Korthout in een stukje onder ‘Postbus 222’ in 
de krant. 

In 2008 bestaat de VVO 25 jaar. Dit is duidelijk aangegeven op alle bussen. De krant 
besteed er ook aandacht aan. Op dat moment zijn er nog steeds zo’n 430 leden die door 48 
vrijwilligers worden bediend. Wel wordt aangegeven dat dit net te behappen is en dat er niet 
meer leden worden aangenomen. In 1983 telde Purmerend 41.000 inwoners en in 2008 zijn 
dat er 80.000. Daarmee is ook het aantal 55+ ers die moeten worden vervoerd natuurlijk ook 
aanzienlijk gestegen. Binnen de VVO leven er ideeën om over te gaan tot de aanschaf van 
een vierde bus of kleine auto. Het is altijd bij ideeën gebleven tot nu toe. Krijn Osinga is in 
2008 de voorzitter van de VVO. Vanaf februari 2000 was hij chauffeur. De bussen werden 
toen gestald bij Jonk Strohandel aan de Kanaaldijk.Ter ere van het 25-jarig bestaan had 
Krijn voor de medewerkers een klokje laten maken. Als toenmalige voorzitter is Krijn op zoek 
gegaan naar vervangende kantoorruimte voor het kantoor in de Violenstraat. De 
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omstandigheden waren daar erg slecht en veel te klein. Hij heeft toen gezocht bij diverse 
woningbouwverenigingen en bij woningcorporatie Wooncompagnie werd medewerking 
verleend en werd gratis kantoorruimte in de Kraggeveenstraat 5 ter beschikking gesteld. 
Alleen de telefoonkosten moesten worden vergoed. In die tijd werd ook nog naar Watergang 
gereden maar hiermee is gestopt in de periode dat Bert Postema na Krijn Osinga voorzitter 
werd. 

In 2010 vond rond de kerstdagen altijd de lichtjestour voor leden plaats in Den Ilp. Aan het 
einde ging men dan “koffie” drinken in een kroegje op de Neckerdijk. Laat op de avond was 
het voor sommigen soms lastig om weer huiswaarts te gaan.   

In 2011 werd met leden een bezoek gebracht aan de markt in Egmond aan Zee en daar 
werd ook een lunch geserveerd. Het was daar zo goed toeven dat het uiteindelijk zoeken 
was naar een paar leden die ergens gezellig op een terrasje waren gaan zitten. 

Rond de kerstdagen is ook meerdere keren een tochtje met belangstellende leden gemaakt 
naar tuincentrum De Boet in Hoogwoud. De leden werden thuis opgeaald. De bussen 
verzamelden bij het tankstation op de A7 nabij Purmerend en reden dan gezamenlijk door 
richting Hoogwoud. 

We maken een sprongetje in de tijd. Tussen 2008 en 2016 komt de VVO op verschillende 
manieren in het nieuws. Onder andere wordt de toenmalige voorzitter Krijn Osinga in het 
zonnetje gezet, maar komen ook verhalen van leden aanbod en wordt melding gemaakt van 
de vervanging van een van de bussen. 

2016 is weer een nieuwe mijlpaal in het bestaan van de VVO. Op 04-06-2016 wordt het 
nieuwe kantoor aan de Hannie Schaftstraat 29a in gebruik genomen. Veranderen van 
kantoor was noodzakelijk geworden omdat woningcorporatie Wooncompagnie haar 
vestiging in Purmerend ging sluiten en het pand aan de Kraggeveenstraat 5 derhalve niet 
meer beschikbaar zou zijn. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             
    Op de voorgrond v.l.n.r.: Geert Wartena, Henk van der Lee en Nel de Graaf. Verschillende chauffeurs kijken toe. 
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In de 40-jarige periode van haar bestaan kende de VVO meerdere voorzitters. In het 
volgende overzicht wordt dit weergegeven: 
 

Voorzitters    

Naam Van Tot Bijzonderheden 

Karel Bakker 30-03-1983 14-01-1989 Oud-wethouder 

Barend Bakker 14-01-1989 April 2001  

Krijn Osinga April 2001 20-03-2013  

Bert Postema 20-03-2013 11-10-2017  

Geert Wartena 11-10-2017 heden  

 

 
De VVO was tussen 1983 en 2023 op verschillende plaatsen gehuisvest. Dit wordt 
weergegeven in het volgende overzicht: 
 

Vestigingen    

Adres Van Tot Bijzonderheden 

Plantsoenstraat 42 18-05-1983 27-05-1987 Kantoor SGB 

Waterlandlaan 52 27-05-1987 November 1995  

Violenstraat 6a (buurthuis) November 1995 2003 V.m. Prinses Marijkeschool 

Kraggeveenstraat 5 2003 04-06-2016  

Hannie Schaftstraat 29a 04-06-2016 heden  
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VVO - Heden 

De vereniging is uitgegroeid tot een volwaardige organisatie, waar veel mensen gebruik van 
maken. Er zijn ruim driehonderd leden, die veertig euro per half jaar betalen en daarvoor 
gratis heen en terug worden vervoerd van b.v. huis naar winkels, dokter, culturele activiteit, 
familie. Gemiddeld zestig mensen per dag maken gebruik van de service en worden veilig 
naar hun bestemming gebracht en weer opgehaald. De bussen rijden alle werkdagen van 
09.00 tot 16.45 uur. Er wordt gereden in Purmerend, Purmer, Beemster, Den Ilp, 
Purmerland, Neck, Wijdewormer en Ilpendam. De bussen worden nog steeds gestald in de 
garage aan de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster die door Jonk ter beschikking is 
gesteld. 

De hele organisatie wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers.  

5 dagen per week vervoeren chauffeurs de leden die daarvoor een dag tevoren een 
afspraak hebben gemaakt met het kantoor. Eind 2022 waren er 45 chauffeurs in dienst van 
de VVO. 30 daarvan zijn chauffeurs die altijd op een vast dagdeel in de week rijden. 
Daarnaast zijn er nog 15 reservechauffeurs die ingezet worden als een van de vaste 
chauffeurs door een bepaalde omstandigheid niet in de gelegenheid is op het betreffende 
dagdeel te rijden. De coördinatie van de chauffeurs is in handen van Monique Spaan die 
elke week zorgt voor overzichten waarin de chauffeurs kunnen zien hoe zij over twee weken 
worden ingezet. Afzeggingen van de chauffeurs worden ook aan haar doorgegeven. Via een 
geautomatiseerd systeem worden alle wijzigingen wekelijks verwerkt. 

De ritten worden gepland door de kantoormedewerkers. Leden nemen tussen 09:00 en 
12:00 uur telefonisch contact op met een van de medewerkers om afspraken te maken voor 
de eerstvolgende werkdag. In goed overleg wordt bepaald waar het lid naar toe gaat en 
waar hij of zij moet worden opgehaald. Meestal worden de leden heen en teruggebracht 
maar het komt ook voor dat men alleen maar weggebracht of opgehaald wordt.  

Door de secretaris Henk van der Lee en algemeen bestuurslid Nel de Graaf wordt, naast 
hun andere werkzaamheden, de ledenadministratie via een geautomatiseerd systeem 
bijgehouden. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website: www.vvobus.nl of door 
op woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur te bellen met 0299-428100. 

Het bestuur van de Vereniging Vervoer Ouderen zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt 
geleid. In 2023 ziet het bestuur er als volgt uit: 

 Geert Wartena – voorzitter 
 Henk van der Lee – secretaris 
 Oebele van der Woude – penningmeester 
 Nel de Graaf – algemeen bestuurslid 
 Marianne Klasen – algemeen bestuurslid 

Regelmatig vindt overleg plaats en een aantal keren per jaar vinden er formele 
bestuursvergaderingen plaats. Onderwerpen die aan de orde komen kunnen b.v. zijn: 
financiële zaken, de organisatie, de vervoersmiddelen, persoonljke omstandigheden van 
medewerkers etc.  

In 2022 zijn ± 12.500 personen vervoerd en werden ± 10.500 ritten uitgevoerd. ± 1.450 keer 
werd een bus ingezet. Het oudste lid was toen 97 jaar. 
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VVO - Toekomst 

Hoe de toekomst er precies uit gaat zien weten we eigenlijk niet goed in 2023. Natuurlijk blijft 
de VVO ouderen vervoeren op de wijze zoals ze dat altijd gewend is. Wel komen er 
ingrijpende veranderingen op de VVO af. Zo zal het, wanneer een bus vervangen moet 
worden, noodzakelijkerwijs de nieuwe bus een elektrische bus moeten worden. Dit stuit 
vooralsnog op wat probleempjes waarvoor het bestuur doende is om goede oplossingen te 
vinden. Een van de zaken die spelen is dat er begin 2023 nog niet echt een goed elektrisch 
alternatief beschikbaar is voor de bussen die nu gebruikt worden. Daarnaast is de 
aanschafprijs vooralsnog erg hoog. Ook de levertijd kan lastig worden omdat deze over het 
algemeen erg lang is. Ook moet goed gekeken worden naar de ruimte in de nieuwe wagens 
omdat ook alle ouderen die een beperking hebben, in welke vorm dan ook, vervoerd moeten 
kunnen worden. Elektrische bussen zijn high-tech apparaten met veel elektronica aan boord 
die mogelijk erg kwetsbaar is. Ook dat speelt mee. Al met al dus een behoorlijke opgave 
voor het bestuur om uiteindelijk hierin goede keuzes te maken. De gemeente Purmerend 
heeft wel al een aardige bijdrage geleverd in deze kwestie. De garage bij Jonk, waar de 
bussen worden gestald, is reeds voorzien van een oplaadpunt voor de elektrische bussen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel zijn er, voor wat betreft het vervangen van bussen, geen problemen. Met de 
kosten van vervanging van bussen wordt rekening gehouden in de boekhouding. Door 
maatschappelijke ontwikkelingen stijgen alle prijzen. Ook dit kan consequenties gaan 
hebben voor de VVO. Exploitatiekosten etc. zullen dus goed bewaakt moeten worden. 
Belangrijk blijft ook of er voldoende leden lid blijven van de VVO en of er in de toekomst 
voldoende nieuwe leden bij komen. Er wordt voooralsnog niet aan getwijfeld dat dit een 
probleem zou kunnen worden. Natuurlijk blijft de VVO afhankelijk van lidmaatschapsgelden, 
donaties, schenkingen en subsidies die door verschillende instanties wordt gegeven. Ook dit 
punt levert op dit moment geen problemen op maar zal altijd goed moeten worden bewaakt.   
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Vrijwilligersorganisatie 

De vrijwilligersorganisatie is continu aan veranderingen onderhevig. Soms moet men door 
ziekte afhaken maar dit kan ook komen door leeftijd of gewoon geen tijd meer hebben. 
Daarom wordt het altijd op prijs gesteld als nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. Chauffeurs 
zijn er op dit moment genoeg, wie zich wil aanmelden komt op de reservelijst. Planners zijn 
meer dan welkom. Meer informatie is te vinden op www.vvobus.nl. Bellen kan ook: 0299-
428100, op woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. 

Tot slot 

Met bovenstaande is getracht een goed beeld te geven van hoe de VVO is ontstaan, hoe de 
VVO heeft gefunctioneerd in de afgelopen 40 jaar en wat de verwachtingen voor de 
toekomst zijn. Ik realiseer mij dat ik nooit 100% volledig heb kunnen zijn maar door de vele 
documenten die mij ter beschikking zijn gesteld is het toch mogelijk gebleken om een goed 
beeld te scheppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul van Grieken 

 

 

Ik heb getracht zo volledig mogelijk te zijn. Als onverhoopt toch belangrijke zaken zijn vergeten dan stel ik het op prijs als dit via info@vvobus.nl 
kenbaar wordt gemaakt aan mij waarna ik ervoor zal zorgen dat dit geïmplementeerd wordt in dit document. 
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