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Wat doet Stichting 
Duinbus?  

Het begon allemaal in de jaren ze-
ventig. Cliënten met een vorm van 
dementie kwamen één of meerdere 
dagen naar de dagbehandeling van 
Overduin voor een zinvolle dagbe-
steding. Voor het vervoer werden 
taxi’s gebruikt.  
Het vervoer met taxi’s was verre 
van ideaal. Het was duur, vaak kwa-
men de taxi’s niet op de afgespro-
ken tijd en chauffeurs waren niet 
bekend met de omgang met demen-
te ouderen. 
 
Enkele medewerkers van Overduin 
vonden dat dit beter kon. Met de 
vergoeding die de overheid destijds 
gaf voor het vervoer moest het mo-
gelijk zijn om zelf voor vervoer te 
zorgen.  
Dankzij de belangeloze hulp van de 
wijkvereniging werden sponsors 
gevonden voor een personenbus. 
Daarnaast waren er vrijwilligers die 
zich aanmelden voor de chauffeurs-
taken. 
 
Om de zorg voor de personenbus 
los te koppelen van het verpleeg-
huis werd een speciale stichting 
opgericht ‘Duinbus’.  
In 1979 was het dan zo ver: de 
eerste Duinbus kon worden aange-
schaft en verzorgde naar volle te-
vredenheid van alle betrokkenen het 
vervoer van de bezoekers van de 

dagbehandeling. 
 
Uitstapjes 
De Duinbus werd aan het begin van 
de dag en aan het eind van de dag 
gebruikt voor het vervoeren van de 
cliënten van de dagbehandeling. In 
de tijd daartussen werd de bus inge-
zet voor leuke uitjes voor alle bewo-
ners van het verpleeghuis. 
 
Uitbreiding en fusie 
Overduin vormde samen met een 
verpleeghuis en verzorgingshuis in 
Leiden een nieuwe stichting. Deze 
stichting fuseerde een paar jaar la-
ter met een andere stichting in Lei-
den. Hiermee werd het huidige 
Topaz opgericht. Een stichting met 
totaal 9 locaties. 
 
Ook het wagenpark van Stichting 
Duinbus breidde uit. In totaal rijden 
er nu 9 bussen rond. 
Alle bussen zijn uitgerust met air-

conditioning, zodat ook met het war-
me weer de temperatuur in de bus-
sen aangenaam is. Ook hebben alle 
bussen een extra verwarmingsunit 
zodat de bussen altijd op een aan-
gename temperatuur zijn. Alle bus-
sen voldoen aan de eisen van vei-
ligheid en aan de strenge milieuei-
sen. Met het frisse logo van Topaz 
met opschrift ‘Duinbus rijdt voor 
Topaz’ is het een prachtig gezicht 
als de wagens door de Leidse regio 
en de Bollenstreek rijden. 
 

Duinbussen in actie! 
Tijdens de corona-crisis hebben de 
bussen een tijdje stilgestaan, de 
verpleeg- en verzorgingshuizen 
moesten helaas langere tijd hun 
deuren sluiten. Gelukkig is dat ver-
leden tijd en rijden de bussen nu 
weer dagelijks. 
 
Er werden in de afgelopen periode 
weer heel wat uitstapjes gemaakt. 
We noemen er een paar: 
Elke week rijdt een Duinbus naar 
het zwembad waar bewoners, sa-
men met een bewegingsmedewer-
ker en een vrijwilliger, baantjes trek-
ken voor hun plezier en hun condi-
tie. 
Een jonge bewoner van Overduin 
wordt wekelijks naar de sport-
school gebracht! 

Diverse bewonersgroepen zijn met 
de bus naar de opstapplaats van de 
Zuydtwijckboot gebracht. Met deze 
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In de regio ziet u ze rondrijden: de witte personenbussen  
met het logo van Topaz.  

Dat zijn de bussen van Stichting Duinbus.  
Met deze bussen worden cliënten van Topaz vervoerd.  

Wij informeren u graag over de gebeurtenissen in de afgelopen periode.  

- Zie ommezijde - 



 

boot worden dan vaartochten gemaakt over de wate-
ren rond Leiden en omstreken. 
Er zijn uitstapjes gemaakt naar het Rijksmuseum, naar 
vogelpark Avifauna, naar attractieparken Duinrell en 
de Efteling, naar het automuseum Louwman en naar 
dierenpark Blijdorp. 
Maar de bussen werden ook gebruikt om te gaan win-
kelen in Delft of in de Westfield Mall. Of om lekker te 
gaan snacken bij MacDonalds. 
 
Noemenswaardig is verder de inzet van alle bussen bij 
een motortour tussen Katwijk en Wassenaar, georga-
niseerd door motorclub ‘Easy Riders Kattuk’ (zie foto). 
De cliënten in de bussen werden bij de tour vergezeld 
door meer dan 50 motoren. U snapt wel dat dit lint aan 
motoren en bussen veel bekijks trok. 
 
Familiebezoek en 
Waardigheid en Trots 
Naast bovengenoemde uitstapjes die worden georga-
niseerd vanuit Topaz, is het voor cliënten ook mogelijk 
om voor persoonlijke doeleinden vervoer aan te vra-
gen voor bijvoorbeeld familiebezoek. Hiervoor zijn re-
gels vastgesteld en wordt een vergoeding gevraagd. 
De afdelingsleiding kan dit vervoer voor de cliënten 
aanvragen. 
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Bestuur Duinbus 
Stichting Duinbus zorgt ervoor dat de bussen die door 
locaties van Topaz worden ingezet, in goede conditie 
zijn. De bussen worden door een officiële Mercedes 
Benz garage onderhouden. Veiligheid voor de inzitten-
den staat voorop! 
 
Verder zorgt het bestuur ervoor dat de bussen goed 
verzekerd zijn en dat er voldoende middelen zijn om 
de bussen tijdig te vervangen.  
 
Het bestuur van Stichting Duinbus bestaat uit 4 vrijwil-
lige leden.  
De voorzitter van het bestuur is Dirk de Vries. Hij is 
ook de contactpersoon voor Stichting Duinbus.  
 

Chauffeurs 
Om de bussen te laten rijden kan Stichting Duinbus 
een beroep doen op een trouwe groep vrijwillige 
chauffeurs.  
We zijn deze vrijwilligers heel dankbaar voor hun be-
langeloze inzet! 
 
Uit oogpunt van veiligheid wordt de rijvaardigheid van 
alle chauffeurs met regelmaat getoetst door een rij-
instructeur.  

Van 1 bus in 1979 voor Overduin tot 9 bussen in 2021 voor Topaz! Het is allemaal mede mogelijk gemaakt 
door giften. Voor de veiligheid van de cliënten moet het wagenpark van Stichting Duinbus in goede condi-
tie worden gehouden. Dit betekent dat de bussen tijdig worden vervangen en goed worden onderhouden.  
 

Hiervoor is geld nodig. Wilt u ons steunen? 
 
Wij zijn dankbaar met elke gift! U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL49INGB0004455900 ten 
name van Stichting Duinbus te Katwijk. Mede door uw bijdrage kunnen wij zorgen voor aangepast vervoer 
voor de cliënten van Topaz. 
 Met vriendelijke groeten, 
 Bestuur Stichting Duinbus: 
 Dirk de Vries, voorzitter (06-457 675 59) 
 Dick van Leenen, secretaris 
 Aad Gravekamp, penningmeester 
 Fred Reparon, lid 


