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Angela en Wim van ter Meij bij de bussen langs de Cannenburgerweg die dagelijks hele hordes kinderen naar een gezellig uitje rijden. 	 STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN 

In Ankeveen rijden vele bussen af en aan 

Ankeveen III  Als de tijd van de 
schoolreisjes ergens tot grote drukte 
leidt is het in Ankeveen. Daar rijden 
deze dagen de bussen af en aan, 
overal het land in. Om de jeugd op te 
halen voor een gezellig dagje. Soms 
zelfs meer dan één. 

En dat, terwijl het begon als een 
soort hobby van Ankevener Wim 
van ter Meij. Als aanvulling op dein-
komsten van het hotel-restaurant-
partycentrum De Drie Dorpen, dat 
hij samen met zijn vrouw Angela 
heeft. Maar met meer dan duizend 
reisjes per jaar is Wijdemeren Tours 
met het erbij horende 'Schooltravel' 
inmiddels een meer dan volwaardig 
bedrijf. 

Vooral deze weken rijden dage-
lijks de bussen af en aan naar de gro-
te parkeerplaats aan de Cannenbur-
gerweg. Bij de meeste gaat het om 
kinderen ophalen voor een school-
reisje. 's Morgens vroeg gaat het de 
weg op, om in de loop van de avond 
weer terug te keren. Met een door- 

gaans tevreden chauffeur achter het 
stuur. 

Er staat inmiddels een heel wa-
genpark daar in Ankeveen. Als ze er 
allemaal staan gaat het om zo'n 
twaalf bussen. Al heb je die in de 
maanden april, mei en juni eigenlijk 
overdag nooit allemaal bijeen. Ze-
ker deze weken loopt de zaak meer 
dan goed, leggen Wim van ter Meij 
en Angela uit. „Volgende week heb-
ben we acht tot twaalf reisjes per 
dag", klinkt het tevreden. 

30.000 kinderen 
Al met al komen ze alleen al voor die 
schoolreisjes op jaarbasis uit op het 
vervoeren van in totaal zo'n dertig-
duizend kinderen en begeleiders, 
schatten ze. De bussen gaan vanuit 
Ankeveen het hele land door, naar 
vertrouwde trekkers als de Efteling, 
familiepark Drievliet, dierentuinen, 
Oud Valkeveen, Linneaushof, maar 
ook als Corpus, This is Holland en 
Schateiland Zeumeren. Tientallen 
bestemmingen, het aanbod is zeer 
gevarieerd. 

En dat terwijl Van ter Meij met 
één busje is begonnen, zo vertelt hij. 
Het begin van Wij demeren Tours. 
„Inmiddels hebben we er twaalf,  

twee ervan zijn net nieuw. Eentje is 
speciaal voor minder-validen. Bus-
sen van VDL (Van der Leegte), met 
een DAF-motor. We rijden op bin-
nen- maar ook het buitenland. Niet 
alleen kinderen van basis- of mid-
delbare school. Maar ook winter-
sportreizen, festivals, zwemvervoer, 
personeelsfeestjes, dagtochten voor 
verenigingen en internationale lijn-
diensten. Ritten naar Berlijn, Span- 

je, Parijs en Londen. We doen eigen-
lijk alles." 

Vier jaar geleden namen Wim en 
Angela het toen al meer dan dertig 
jaar bestaande Schooltravel over, 
een bedrijf speciaal toegerust voor 
schoolreizen. Niet gek voor een stel 
dat eerst nog een cafetaria had aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk, samen 
met de ouders van Van ter Meij. 

In 1991 konden ze in Ankeveen De 

Meer dan duizend 
schoolreisjes in 
dorp van start 

Drie Dorpen overnemen, vijf jaar la-
ter werd De Oude Dijk verkocht en 
draaide alles om het hotel/restau-
rant aan de Cannenburgerweg. En 
in toenemende mate dus ook de bus-
onderneming. 
Wandelroutes 
Daarbij komt het mooi uit dat De 
Drie Dorpen ook een hotel heeft. 
Niet alleen omdat geliefde wandel-
routes erlangs lopen, zoals het Flo-
fis de Vijfde pad, Trekvogelpad en 
Noord-Hollandpad, maar ook om-
dat chauffeurs die twee klussen na 
elkaar hebben, met ertussen een 
nacht, dan in de avond in het hotel 
kunnen overnachten. 

En zo blijken de busonderneming 
en de horeca toch prima bij en naast 
elkaar te passen, grinnikt Wim van 
ter Meij. 


