
Voordelig reizen tussen Stadskanaal en Sellingen 
Buurtbus Westerwolde lijn 512

Dienstregeling van
 12 december 2022 tot en met 

10 december 2023

Over kaartjes, abonnementen enzo.

* U kunt uitsluitend met pin betalen. Contant is niet mogelijk.* U kunt uitsluitend met pin betalen. Contant is niet mogelijk.
* Koop voor € 2,- een enkele rit.
* Reist u veel met ons dan is de maandkaart van € 40,- een voordelige 

keuze. De maandkaart kan ingaan op elke dag van de maand.
* De Dagkaart en de Dag-Dal kaart van Qbuzz zijn ook geldig op onze 

buurtbus, maar alleen te koop bij de chauffeur van de Qbuzz of on-line 
op www.qbuzz.nl

* De OV-chipkaart is niet geldig op deze lijn.
* Houders van een studenten OV-kaart kunnen gratis meerijden als 
 zij de speciale app op hun telefoon kunnen tonen. Zie onze website 

(www.buurtbus-westerwolde.nl) voor een nadere uitleg.
* Per volwassene mogen 3 kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis mee. 

Kinderen tot en met 3 jaar mogen altijd gratis mee onder begeleiding 
van een volwassene.

Op de binnenzijde vindt u
de volledige dienstregeling

BUURTBUS     

WESTERWOLD
E

512

Chauffeurs gezocht
Om onze bussen te laten rijden zijn wij op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om eens per week 
een aantal uren onze mooie bus te besturen.

Wat vragen wij van u?Wat vragen wij van u?
• in bezit van rijbewijs B
• goede gezondheid
• maximaal 75 jaar oud
• goed met mensen om kunnen gaan
• beschikking hebben over email en een mobiele telefoon

Wat geven wij ervoor terug?Wat geven wij ervoor terug?
• een leuke, afwisselende en nuttige tijdsbesteding
• veel nieuwe sociale contacten, zowel met passagiers 
 als met collega vrijwilligers 
• u en uw partner reizen gratis met onze buurtbus
• eens per jaar een gezellige BBQ of buffet
• eens per jaar een goed gevuld Kerstpakket
• uw prive gemaakte kilometers voor de buurtbus 
 worden uiteraard vergoed

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie?
website: www.buurtbus-westerwolde.nl
email: info@buurtbus-westerwolde.nl
telefoon: 06 - 512 182 44

U kunt ons ook vinden op facebook en internet voor
informatie over vertrektijden, omleidingen, 
coronamaatregelen en dergelijke.

www.buurtbus-westerwolde.nlwww.buurtbus-westerwolde.nl
secretariaat@buurtbus-westerwolde.nl
voorzitter 06 - 512 182 44 Vind ons leuk op



Vakantiediensten:

24 december tot en met 8 januari (Kerstvakantie)
25 februari tot en met 5 maart (Voorjaarsvakantie)
7 april (Goede Vrijdag)
29 april tot en met 7 mei (Meivakantie)
19 mei (dag na hemelvaartsdag)
22 juli tot en met 3 september (Zomervakantie)
21 oktober tot en met 29 oktober (Herftsvakantie)

A Rijdt niet in de schoolvakanties.

* Rijdt de eerste 4 ochtendritten via de Amerikalaan, Atlantislaan en Europalaan. 
* Aan passagiers richting Groningen met Qliner 312 adviseren wij om bij de eerste 

vier ritten over te stappen bij de halte aan de Amerikalaan in Stadskanaal.

Dienstregeling Buurtbus Westerwolde (512) van 12 december 2022 tot en met 10 december 2023

Sellingen naar Stadskanaal A A A
Sellingen, Kerkpad 7.24 8.27 9.31 11.31 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31
Jipsinghuizen 7.29 8.32 9.35 11.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35
Jipsingboertange 7.33 8.36 9.38 11.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38
Kopstukken 7.36 8.39 9.41 11.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41
Mussel, Schapendrift 7.38 8.41 9.44 11.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44
Vledderveen 7.44 8.47 9.48 11.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48
Stadskanaal, halte Europalaan *7.52 *8.55 *9.56 *11.56
Stadskanaal, Busstation 7.54 8.57 9.59 11.59 13.57 14.57 15.57 16.57 17.57
Vertrek Q-liner 312 7.58 9.02 10.02 12.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.03
Stadskanaal naar Sellingen A A A
Aankomst Qliner 312 7.56 8.57 10.57 12.57 13.57 15.00 16.00 17.00 18.00
Stadskanaal, Busstation 7.58 9.01 11.01 13.01 14.01 15.03 16.03 17.03 18.03
Vledderveen 8.04 9.07 11.07 13.07 14.07 15.09 16.09 17.09 18.09
Mussel, Schapendrift 8.10 9.13 11.13 13.13 14.13 15.15 16.15 17.15 18.15
Kopstukken 8.12 9.15 11.15 13.15 14.15 15.17 16.17 17.17 18.17
Jipsingboertange 8.15 9.18 11.18 13.18 14.18 15.20 16.20 17.20 18.20
Jipsinghuizen 8.18 9.21 11.21 13.21 14.21 15.23 16.23 17.23 18.23
Sellingen, Kerkpad 8.24 9.27 11.27 13.27 14.27 15.29 16.29 17.29 18.29

A Rijdt niet in de schoolvakanties.
* Rijdt de 4 ochtendritten via de Amerika- Atlantis- en Europalaan.
* Overstappers richting Groningen adviseren wij in de Amerikalaan over te stappen.

Kerstvakantie: 24 december tot en met 8 januari 
Voorjaarsvakantie: 25 februari tot en met 5 maart 
Goede vrijdag 7 april
2e paasdag 10 april (geen dienst) 
Koningsdag 27 april (geen dienst)
Meivakantie: 29 april tot en met 7 mei 
Hemelvaartdag 18 mei (geen dienst) 
Dag na Hemelvaart 19 mei
2e pinksterdag 29 mei (geen dienst) 
Zomervakantie: 22 juli tot en met 3 september 
Herfstvakantie: 21 oktober tot en met 29 oktober 

Alle ritten worden door vrijwilligers uitgevoerd met een acht persoonsbus.
Reizen met OV-chipkaart niet mogelijk op deze lijn.
Koop een enkele rit (€ 2,-) of maandkaart (€ 40,-) bij de chauffeur.
Per volwassene mogen 3 kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis mee.
Kinderen tot 3 jaar mogen altijd gratis mee onder begeleiding van een volwassene.

Maandag tot en met vrijdagMaandag tot en Met vrijdagMaandag tot en Met vrijdag

Dienstregeling Buurtbus Westerwolde (512) van 12 december 2022 tot en met 10 december 2023

Hou rekening met de 
Corona regels van de 
overheid en het RIVM 
als u van het openbaar 
vervoer gebruik maakt.

Geen dienst:

10 april 2e Paasdag
27 april Koningsdag
18 mei Hemelvaartsdag
29 mei 2e Pinksterdag

* De aankomst- en vertrektijden zijn hier en daar een paar minuten  
verschoven om te zorgen voor een goede aansluiting op de 
Qliner 312 van en naar Groningen. 

* Voortaan rijden alle ochtendritten naar Stadskanaal via de Amerikalaan, 
Atlantislaan en Europalaan.

* Wij volgen de voorschriften van het RIVM. 
 Volg dus de media welke regels gelden als u gaat reizen.  

Ook op onze website en Facebook zullen wij aangeven  
welke verplichtingen er zijn. 

* Alle ritten worden door vrijwilligers gereden met een achtpersoons bus.  
Wettelijk mogen wij ook niet meer personen vervoeren.


