
  

HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL 

Vervoersdienst 

 vervoer naar familie, ziekenhuis, 

kerk, kaart– of hobbyclub, enz. 

 met of zonder begeleiding 

 binnen of buiten de woonkern 

 tegen vergoeding op maat 

Beweging van barmhartigheid. 

Barmhartigheid: met een warm hart omzien 

naar een arm hart. 

 

De zeven werken van barmhartigheid: 

1. de hongerigen te eten geven. 

2. de dorstigen te drinken geven. 

3. de naakten kleden. 

4. de doden begraven. 

5. de vreemdelingen opnemen. 

6. de zieken bezoeken. 

7. de gevangenen bezoeken. 

De Hulpdienst Diakonie Veghel is een 

project van nabije en kleine hulp aan 

mensen door vrijwilligers. 

De hulp wordt gegeven aan alle mensen van 

welk geloof of ras of kleur of status dan ook. 

De Hulpdienst Diakonie Veghel wordt 

georganiseerd vanuit de kerken van Veghel. 
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Hulpdienst Diakonie Veghel 

Burg. de Kuijperlaan 1 

5461 AA VEGHEL 

 

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 

9:00 uur en 11:00 uur; 

alle dagen tussen 19:00 uur en 21:00 uur 

tel. 0413 – 35 22 32 

Hulp nodig? Meer weten? 

 

Voor uw aanvragen om hulp en voor extra 

informatie: neem contact op met de 

Hulpdienst Diakonie. 

Eropuit 

U wilt er eens even tussenuit.  

U wilt uw familie, vrienden of kennissen 

bezoeken. 

U moet naar een arts. 

U wordt verwacht in het ziekenhuis. 

U wilt de kerk bezoeken. 

 

Enkele voorbeelden die gemakkelijk te doen 

zijn. 

Maar het wordt anders als u vanwege uw 

leeftijd of omdat u ziek bent of een handicap 

heeft, aangewezen bent op de hulp van 

anderen. 

Als u dan ook nog eens, vanwege de kosten, 

geen gebruik kunt maken van een taxi: wat 

dan? 

Een beroep op familie, vrienden of buren 

kan soms een oplossing zijn, maar is niet 

altijd mogelijk. 

 

Hulp door wie? 

 

Hulp wordt geboden door vrijwilligers! 

Zij doen het voor hun plezier en krijgen er 

geen geld voor. Voor de hulp zelf betaalt u 

niets. 

Enkel de vervoerskosten, zoals brandstof en 

parkeren, vergoedt u rechtstreeks aan de 

chauffeur. 

En er moet een chauffeur beschikbaar zijn. 

Tarieven 

Binnen de woonkern: 

 Rit vanaf adres hulpvrager naar 

bestemming en maximaal 15 minuten 

wachten: € 2,00. 

 Rit vanaf adres hulpvrager naar 

bestemming, langer wachten, later 

ophalen of begeleiding: € 4,00. 

 Parkeerkosten: voor de hulpvrager 

Buiten de woonkern: 

 Rit vanaf adres chauffeur: € 0,30 per 

km met een minimum van € 2,00. 

 Bij langer wachten dan 15 min.: € 0,65 

per 15 min. of € 2,50 per uur extra. 

 Parkeerkosten: voor de hulpvrager. 

U kunt vervoer uitsluitend telefonisch 

aanvragen. 
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