
 

 
 

 

 

 

 

 

 

TESTRIJDERS GEZOCHT 

Ervaar gratis het samen rijden met mededorpsbewoners  

 

Samobiel is een “meerijdienst”. Het idee is simpel: meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant op gaan. Op 

een website die speciaal is ingericht voor het dorp waar jij woont (Ter Idzard of Oldeholtwolde), kunt je je 

dorpsgenoten aanbieden om met je mee te rijden, of vragen of je zelf met iemand kunt meerijden.  

  

Op de Samobiel-dorpswebsite geef je aan waar en wanneer je ergens naartoe rijdt en hoeveel ruimte je in je auto hebt om 

dorpsgenoten mee te nemen. Of je geeft hier ook hoe laat je graag ergens naartoe wilt. Reis je voor je werk bijvoorbeeld elke ochtend 

om 8 uur naar Heerenveen met drie lege autostoelen dan geef je dit aan op de website. Een mededorpsbewoner, Femke, ziet dit en 

kan aangeven dat zij graag met je wil meerijden.  

Andersom kan ook. Een mededorpsbewoner, Sjoerd, geeft dan op de website aan dat hij om 10 uur naar Wolvega wil voor een 

afspraak bij de kapper. Zodra een andere dorpsbewoner ook rond dit tijdstip naar Wolvega vertrekt krijgt hij een berichtje en kan hij 

aangeven dat hij graag wil meerijden.  

 

Testgebruikers gezocht 

De Ter Idzarders Rob de Kan (P.B) en Jelle Frans van der Woude hebben samen met Samobiel een website 

gemaakt om autoritten te kunnen delen in Ter Idzard en Oldeholtwolde. Deze is nu klaar voor het eerste gebruik. 

Nu is het tijd om het in de praktijk te gaan testen. Help jij mee? 

 

Wat moet je doen? 

Test gratis Samobiel in de maanden september en oktober. Rij samen met andere testgebruikers uit 

Oldeholtwolde en Ter Idzard. Dat kan als chauffeur, maar ook als bijrijder. Geef je ervaringen door aan Rob en 

Jelle-Frans. Mis je bijvoorbeeld nog een bestemming? Zijn er nog dingen onduidelijk voor jou als gebruiker? Geef 

het door!  

 

Woon je ten Oosten van de Heerenveenseweg, schrijf je dan in als testgebruiker door een account aan te maken 

op: www.teridzard.samobiel.nl 

 

Woon je ten Westen van de Heerenveenseweg, schrijf je dan in als testgebruiker door een account aan te maken 

op: www.oldeholtwolde.samobiel.nl 

 

Vanaf november is Samobiel beschikbaar voor alle bewoners uit de drie dorpen. 

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jelle Frans van der Woude (0561 85 12 34) of Rob de Kan 

(0561688376) of stuur een e-mail naar teridzard@samobiel.nl  
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