
Een korte terugblik op 
30 jaar 

De Witte Raaf
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De Witte Raaf
In vele gedaantes aanwezig als:

… kroeg..

…als rijschool..

… race auto..



3ALV 24 mei 2017

Maar voor ons: Een vervoersdienst voor
inwoners van Eindhoven,

die zelf niet in hun 
vervoer kunnen voorzien!

De Witte Raaf “vliegt” van deur tot deur, 
comfortabel en goedkoop



4ALV 24 mei 2017

En dat al 30 jaar lang!
..en zo begon het:

Heden 23 november negentienhonderd en zeven en tachtig verscheen voor mij
Mr. Jacobus Wilhelmus Hubertus van der Staak, notaris ter standplaats 
Eindhoven:

1. Mevrouw ALEIDA ALDEGONDA HENDRIKA VAN DER PASCH – VAN OIJEN,
zonder beroep, in de leeftijd van 77 jaren;

2 Mevrouw INA VAN ASSELT – BOXEM, zonder beroep, in de leeftijd van 55 jaren;

De komparanten gaven te kennen bij deze over te gaan tot de oprichting van 
een vereniging en daarvoor vast te stellen de volgende STATUTEN:

De vereniging is genaamd:

VERENIGING VERVOERSDIENST OUDEREN EINDHOVEN



Beelden uit 30–jaar De Witte Raaf

1987 Met Fl. 92.000,- en één bus vanuit het SWOE;

1990 1 maart een 2e bus, 40 vrijwilligers;

1992 Bij het 5 jarig bestaan: 
Ruim 800 leden en 55 vrijwilligers; 
5 dagen per week 2 bussen...

…en een leuk feest.



Beelden uit 30 – jaar De Witte Raaf

2001 Het 12,5 jarig jubileum; diverse werklocaties gehad;

2003 Verhuizen naar pand Engelsbergen 8D; tot op heden;

En er worden uitstapjes georganiseerd voor de leden



Beelden uit 30 –jaar De Witte Raaf

2007 20 jarig bestaan, gevierd in het Stadhuis; daling van het 
aantal leden naar 600;

2012 We rijden met 4 bussen en hebben plm. 700 leden;
25 jarig jubileum gevierd in het DAF museum:

Voor de leden…
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… en voor de vrijwilligers.



Beelden uit 30 – jaar De Witte Raaf
2014 Sterke stijging van het aantal leden en ritten aantallen;

2017 30 jarig jubileum; meer dan 1000 leden en 15.500 ritten;

Jaarlijks houden we de Algemene Leden Vergadering…

..opgevrolijkt door een koor of 
andere attractie.



Beelden uit 30 – jaar De Witte Raaf

Aandacht voor de vrijwilligers… 

Gemeentelijke 
onderscheidingen

Uitstapjes..

..maar ook ‘bijscholing’.



Actualiteit bij de De Witte Raaf

Of u met ‘oud’            of ‘nieuw’            belt… 

..zij – en vele anderen - staan voor u paraat.


