Taxi Lopikerwaard: afspraak is afspraak
jaarsveld • Betrouwbaar, punctueel
en alle aandacht voor de passagier: dat
zijn de drie pijlers waar het vervoer
van Taxi Lopikerwaard op rust.

kocht hij op een gegeven moment omdat het runnen ervan moeilijk te combineren viel met zijn andere onderneming: Autoservice Benschop.”

Wiebren Jousma is één van de drie enthousiaste en kundige chauffeurs van
het taxibedrijf, dat dit voorjaar werd
opgericht door eigenaar Jan Benschop. “Jan Benschop had in het verleden al eerder een taxionderneming”,
weet Jousma, “maar dat bedrijf ver-

Beter
Dat Jan Benschop toch weer aan de
slag ging met een taxibedrijf had alles
te maken met zijn persoonlijke ervaringen en die van andere Lopikerwaarders als het ging om personenvervoer
per taxi. “Het bleek dat in onze regio

soms moeilijk een taxi te krijgen was,
of dat men zich niet aan de afspraken
hield”, vertelt Wiebren Jousma. “Jan
dacht: dat kan véél beter en begon dit
voorjaar met Taxi Lopikerwaard.
Sindsdien heeft de regio weer een taxibedrijf waar je volledig van op aan
kunt.”
Fries
Zelf is de geboren Fries Jousma afkomstig uit het installatievak. Na een

periode waarin hij om gezondheidsredenen thuis kwam te zitten, liet hij
zich omscholen tot taxichauffeur en
verhuisde naar Jaarsveld, de woonplaats van de vrouw met wie hij een
jaar geleden in het huwelijk trad. “Dit
vak past helemaal bij me”, zegt hij met
een tevreden glimlach. “Het is een
mooi beroep waarin je veel contact
met mensen onderhoudt en ze op
maat kunt bedienen met de juiste service. Dat laatste is zo ongelooflijk belangrijk in dit vak. Afspraak is bij ons
afspraak. Mensen moeten op je kunnen rekenen. Bij Taxi Lopikerwaard
hebben ze die zekerheid.”

Ook groepen
De nieuwe taxi-onderneming maakt
voor het vervoer van de klanten gebruik van twee jonge en representatieve auto’s: een Volkswagen Jetta
waar maximaal vier personen in kunnen zitten en twee Volkswagen Transporter personenbussen voor het comfortabele vervoer van acht passagiers.
“We rijden voor zowel zakelijke als
particuliere klanten en zijn in staat
om groepen tot twintig personen te
vervoeren.”, zegt Jousma. “Verder verzorgen we luchthavenvervoer tegen
scherpe prijzen, interessant voor zowel de particuliere als de zakelijke
markt.”
Meer weten? Kijk op onderstaande
website. Daarnaast is Taxi Lopikerwaard te bereiken via 06-34436734 of
info@taxilopikerwaard.nl
Jan Timmer
• Wiebren Jousma: ‘We rijden voor zowel zakelijke als particuliere klanten.’

FOTO: JAN TIMMER

q WWW.TAXILOPIKERWAARD.NL

