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Autodienst Hoorn  
Is reizen met het openbaar vervoer moeilijk? Bijvoorbeeld omdat u ziek of slecht ter been bent? Dan 
kunt u als inwoner van de gemeente Hoorn gebruikmaken van de Autodienst. 
De Autodienst is onze vervoersservice in Hoorn. Vrijwilligers rijden u met hun eigen auto naar uw 
afspraak. U betaalt een kleine onkostenvergoeding contant aan de chauffeur.  
 

Kunnen hulpmiddelen mee?  
Gebruikt u een rollator? Geen probleem voor de Autodienst. Een rolstoel kan niet mee. U kunt dan 
wel een beroep doen op het rolstoelvervoer van de gemeente. 
 

Hoe werkt het? 
De Autodienst rijdt op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur. Met uitzondering van de feestdagen en 
bijzonder slecht weer. U reserveert een rit door minimaal één dag van tevoren tussen 9.30 en 15.30 
uur te bellen naar 088 - 00 75 136. De auto staat op de opgegeven tijd en plek voor u klaar. 
 

Wat zijn de kosten? 
Lidmaatschap (automatische incasso) per persoon en per kalenderjaar  € 7,50 
Enkele rit binnen de gemeente  € 2,70 
Retourrit binnen de gemeente  € 5,40 
Per rit omrijden/extra stop  € 1,25 
Reist u met meerdere personen vanaf uw adres? Per persoon die geen lid is  € 1,25 
Bij begeleiding naar het ziekenhuis of andere medische afspraken worden deze extra  
kosten niet berekend. 
 

Ritten buiten de gemeente 
Het tarief voor ritten die de gemeentegrens overschrijden, zijn opgebouwd uit:  

 Starttarief € 2,70 

 Vergoeding per kilometer € 0,28 

 Wachten vanaf aankomst op de bestemming langer dan een uur, per uur  € 3,50 
(met een maximum van € 10,-). 

 Parkeerkosten (bijvoorbeeld bij een ziekenhuis) zijn voor uw rekening.  
Wanneer de wachttijd erg lang is, kan de chauffeur ook terugrijden in plaats van wachten. 
Voor een retourrit betaalt u dan twee keer het starttarief en vier keer het aantal kilometers.  
 

Telefooncirkel Hoorn 
Iedere ochtend kort telefonisch contact hebben geeft een veilig gevoel. Een vrijwilliger belt de 

eerste deelnemer. De deelnemers bellen volgens een vast rooster (cirkel) steeds de volgende 

deelnemer. De laatste in de cirkel belt ten slotte de vrijwilliger weer, waarmee de cirkel is 

afgesloten. Wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt de Telefooncirkel- vrijwilliger 

gewaarschuwd. Deze heeft de telefoonnummers van de contactpersoon of  

-personen die u bij uw aanmelding hebt opgegeven. Hij of zij belt hen. Uw contactpersoon weet dan 

dat ze even bij u moeten gaan kijken. Wilt u als deelnemer of vrijwilliger  aan de Telefooncirkel 

meedoen? Bel dan naar 088 - 00 75 140 of mail naar infohoorn@meewering.nl (o.v.v. telefooncirkel 

Hoorn). Deelname is gratis. 

 

WonenPlus Hoorn  
MEE & de Wering WonenPlus biedt praktische ondersteuning aan zelfstandig wonende mensen van 65 jaar en 
ouder. We zijn er ook voor iedereen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid.  
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Servicepunt 
Het Servicepunt is het hart van WonenPlus. U kunt er terecht voor praktische vragen rondom plezierig ouder 
worden en hulp bij klussen in en om huis. Een informatief gesprek is altijd vrijblijvend. U hoeft hiervoor ook 
geen lid te zijn van WonenPlus. Wanneer vragen niet met hulp van een kundige vrijwilliger kunnen worden 
opgelost, kunt u een gesprek met de coördinator of ouderenadviseur aanvragen. Ook dit is geheel vrijblijvend 
en brengt geen kosten voor u met zich mee. Bent u op zoek naar iemand die u incidenteel kan helpen bij 
klussen in en om het huis? Sluit dan een lidmaatschap bij MEE & de Wering WonenPlus af. Het Servicepunt is 
iedere werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur bereikbaar via: 088 - 0075 170 en wonenplus-hoorn@meewering.nl.  
 

Hulp bij klussen in en om huis 
Hulp bij een klusje vraagt u aan bij het Servicepunt. De vrijwilliger die u komt helpen, neemt contact met u op 
om een dag en tijd af te spreken. Sommige diensten zijn gratis. Er zijn ook diensten waar we een kleine 
vergoeding voor vragen. De vergoeding betaalt u contant aan de vrijwilliger.  
 

 Abonnement per kalenderjaar  € 15,05  

 Abonnement voor huurders bij Intermaris of Het Grootslag  € 7,50  

 Kleine klussen in en om het huis per uur € 3,50  

 Lichte en kleine klussen in de tuin per uur € 3,50  

 Hulp bij problemen met of instellen van apparatuur of de computer per uur  € 3,50  
 Aanleren digitale vaardigheden (bv. bediening van smartphone/tablet, beeldbellen) € 3,50   

 Hulp bij in- en uitpakken van dozen per uur € 3,50  

 Boodschappendienst per keer € 2,00  

 Hulp bij belastingaangifte per keer (u hoeft hiervoor niet lid te worden) € 10,00  

 Hulp bij administratie en geldzaken (in samenwerking met Steunpunt) gratis 
 

Staat uw vraag of klus er niet bij? Neem gerust contact op met het Servicepunt, dan kijken wij samen naar 
mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maatje voor een praatje, een spelletje doen of een 
wandeling maken. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt! 
 

Activiteiten 
Dansmiddag: Iedere 3e zondag van de maand bent u van harte welkom bij de dansmiddag in wijkcentrum de 
Zaagtand, Sint Eloystraat 106. De dansmiddag wordt in samenwerking met Stichting Netwerk georganiseerd. 
Aanmelden kan bij de Zaagtand. 
 

Eet en Ontmoet: Gezellig samen met andere alleenstaanden eten bij een gastheer/gastvrouw thuis. Meerdere 
locaties zijn in voorbereiding. Lijkt het u ook leuk om thuis voor anderen te koken of schuift u graag aan om 
mee te eten? Neem dan contact op met de coördinator van WonenPlus Hoorn via  
088 – 00 75 140.  
 

Zomerschool: Ieder jaar organiseert WonenPlus samen met Stichting Netwerk de Zomerschool.  Tijdens de 
zomerschool in de maanden juni en juli worden er allerlei leuke workshops, activiteiten en andere 
ontmoetingen aangeboden waarvoor u zich kunt inschrijven. 
 
Heeft u zelf een idee voor een activiteit waarmee het leven van 65-plussers mooier wordt, bijvoorbeeld door 
ontmoeting? Weet u niet goed hoe u dit kunt aanpakken? Belt u ons dan gerust op. Wij denken graag met u 
mee! 


