
 
 
 

Nieuwsberichten Den Hoorn Juni 2021 
 

Start van activiteiten 
Als de verwachtingen uitkomen kunnen we in juni rustig een beperkt aantal activiteiten 
opstarten. De teamleden en vrijwilligers van SWMD kijken er naar uit om u weer te ontmoeten.  
De basisregels blijven we hanteren, daar is iedereen inmiddels aan gewend. Het is heel fijn om 
elkaar weer te kunnen zien. Wij houden u op de hoogte.   

 
Mogelijkheden voor vervoer 
Nu er meer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, en ook winkels en sportvoorzieningen 
open zijn, willen wij u deze keer informeren over de mogelijkheden voor vervoer.   
 
Regiotaxi Haaglanden  
Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die 
van het gewone openbaar vervoer en de taxi ligt. De Regiotaxi haalt u op bij de voordeur en 
brengt u tot de deur van uw bestemming. Regiotaxi Haaglanden is voor iedereen beschikbaar, 
maar is speciaal ingericht voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Soms deelt u een taxi 
met andere passagiers Hierdoor kan het voorkomen dat u niet rechtstreeks naar uw 
bestemming wordt gereden. U rijdt dan maximaal 30 minuten om. U betaalt altijd alleen voor 
het aantal kilometers van de kortste route.  
De voertuigen zijn toegankelijk voor rolstoel, scootmobiel, kinderwagen en rollator en voldoen 
aan alle veiligheidseisen. Als u een Regiotaxi reserveert moet u wel aangeven of u van één van 
bovenstaande middelen gebruik maakt. U kunt de Regiotaxi tot minimaal 1 uur van tevoren 
reserveren. Wilt u zeker weten dat u op een bepaald tijdstip kunt reizen? Bestel uw rit dan 
zeker 4 uur van tevoren. 
Bent u in een ziekenhuis bij u in de buurt en wilt u weer terug naar huis? U belt dan de 
telefoniste en de vervoerder komt u zo snel mogelijk ophalen. De wachttijd is dan ongeveer een 
half uur. 
Heeft u een belangrijke afspraak waarbij het noodzakelijk is dat u op een vast tijdstip op de 
bestemming bent (bijvoorbeeld bij een huwelijk of een begrafenis), reserveert u dan al een dag 
van tevoren een ‘rit met Aankomstgarantie’. U kunt elke dag reizen tussen 06.00 uur en 01.00 
uur. De vervoerder is Noot Personenvervoer. Bijna alle taxi’s van Noot Personenvervoer zijn 
elektrisch. Dit is goed voor het milieu en de taxi’s maken minder geluid. Reist u zonder rolstoel, 
dan wordt u meestal vervoerd met een personenauto. De maximale reisafstand is 25 kilometer. 
Deze informatie vindt u ook terug op www.regiotaxihaaglanden.nl 
 
Contact 
Reserveringen:         088 9666 000 (dagelijks van 06.00u tot 01.00u) 
Informatie:             088 9666 011 (werkdagen van 09.00u tot 17.00u) 
 

Op de achterzijde kunt u verder lezen 

http://www.regiotaxihaaglanden.nl/


Valys  
Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve uitstapjes buiten 
de eigen regio willen maken. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 25 kilometer vanaf 
uw woonadres. Naast Valys Basis, taxivervoer dat u van deur tot deur brengt, biedt Valys u ook 
verschillende mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein. Met Valys kunt u een 
treinreis onder begeleiding maken met Valys Begeleid of, als u zelfstandig wilt reizen, met Valys 
Vrij. Voor meer informatie belt u met 0900 - 96 30  of kijk op www.valys.nl 
 
Vervoersvoorziening aanvragen 
De gemeente kan u helpen als u zich langer dan 6 maanden niet meer zelfstandig kunt 
verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. In bepaalde gevallen 
kunt u een vervoersvoorziening krijgen. 
Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is.  
Allereerst onderzoekt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen.  
Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden of bekenden. 
Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst, zoals 
bijvoorbeeld de Mus, of het openbaar vervoer. Als dit niet lukt, dan kan de gemeente u verder 
helpen. De gemeente kan bijvoorbeeld kijken of u in aanmerking komt voor een RegioTaxi pas 
of een scootmobiel. Voor meer informatie: 015-380 41 11, vraag naar de afdeling WMO. 
 
De MUS       Let op: in verband met het coronavirus rijdt de MUS tijdelijk niet!                          
De Mus is een vervoerproject voor mensen die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe 
te gaan. Vrijwilligers vervoeren u op korte afstanden binnen uw dorp of net daarbuiten.                                                                              
De Mus is gratis en rijdt van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. U kunt 
telefonisch reserveren via 06-20778370 of per mail: DeMus@ggz-delfland.nl Als de Mus bezet is 
op het tijdstip dat u wilt reserveren, kunt u samen met de telefonist zoeken naar een oplossing. 

De Delfthopper 
Er kan nu ook vanaf Kickerthoek met de Delfthopper gereisd worden. De Delfthopper is 
beschikbaar van 6.00 tot 24.00 uur. Reserveer je reis minimaal een half uur van tevoren. 
Reserveren kan online, of bel gratis naar 088-6557727. 
Reis je voor 7 uur ín de ochtend reserveer dan een dag van tevoren. 
Je kunt in de Delfthopper reizen met een OV-chipkaart, of een ritkaart kopen bij de chauffeur. 
•    Reizen op saldo met je OV-chipkaart een vast bedrag: € 1,25 per rit  
•    Ritkaartje bij de chauffeur: € 2,58 per rit 
Meer informatie over de Delfthopper én spelregels vind je via  
ebs-ov/haaglanden/reizen/Delfthopper 
 

Heeft u hulp nodig of zoekt u informatie?  
Als u een vraag heeft over vrijwilligerswerk, administratie, mantelzorg, hulp bij boodschappen, 
vervoer, eenzaamheid of ouder worden, dan kunt u terecht bij teamleden van SWMD.  
Wij werken voor inwoners van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. We zijn aanwezig op 
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur:  Hofsingel 18, in Singelhof, Maasland. 
En elke dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur:  PWA Hof 2, in Kickerthoek, Den Hoorn. 
Het is ook mogelijk om telefonisch (010-5918052 of 015 – 2625864)  of per mail 
(info@swmd.nl) contact op te nemen. 
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