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Kosten en lidmaatschap 

Het lidmaatschap voor Veldhopper kost € 20,00 per kalenderjaar. Per rit 
betaalt u € 2,50. Het is de bedoeling dat u dit bedrag direct afrekent bij de 
chauffeur. Een begeleider mag gratis mee. De ritten zijn alleen binnen Veld-
hoven. Voor eenvoudige vervoersvragen zoals samen boodschappen doen 
of een ziekenhuisbezoek, kunt u terecht bij Cordaad Welzijn (bereikbaar op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoon 040- 253 67 89).

Veldhopper is een ondersteunende dienst van SWOVE.
SWOVE richt zich op de ondersteuning van zelfstandig wonende kwetsbare 
burgers, m.n. ouderen en hun mantelzorgers, zodat zij zolang mogelijk thuis 
kunnen wonen, leven en mee kunnen doen in de samenleving. De kerntaken 
van SWOVE richten zich met name op preventie, signaleren, informeren, cliën-
tondersteuning en het versterken van het sociale netwerk. In onze visie komt 
welzijn op de eerste plaats.  Andere dienstverlening van SWOVE is: Eenzaam-
heidsbestrijding, Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Ouderenadvies, Maaltijd-
service, Informerende Huisbezoeken, Informatiepunt Dementie, Dagopvang 
en Vrijwillig Ter Zijde.



Vervoersdienst voor kwetsbare ouderen

Hebt u als oudere inwoner van Veldhoven geen (eigen) vervoer? 
Bijvoorbeeld omdat u geen beroep kunt doen op familieleden of kennissen. 
Of omdat u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer of de Taxbus. 
Speciaal voor u heeft SWOVE Veldhopper in het leven geroepen. Veldhopper 
is een laagdrempelige vervoersdienst op maat voor zeer kwetsbare ouderen 
in Veldhoven. 

Vervoer binnen Veldhoven

Actieve, geschoolde vrijwilligers vertolken de rol van chauffeur. Ze brengen 
u, van achter de voordeur tot op de plaats van bestemming, met hun eigen 
auto binnen de gemeentegrenzen van Veldhoven. U kunt overdag op werk-
dagen van Veldhopper gebruik maken. Het is mogelijk om een rollator mee 
te nemen. Als oudere moet u zelf, eventueel met een beetje hulp, in en uit 
de auto kunnen komen. 

Aanvragen rit

De coördinatie van Veldhopper is in handen van SWOVE. U dient uw rit bij 
voorkeur 2 dagen van te voren aan te melden. Aanmelden op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 040-254 00 66. De kans is 
aanwezig dat het niet lukt om een chauffeur te vinden. Vanzelfsprekend 
stellen we u hiervan tijdig op de hoogte.

Rol chauffeur

De chauffeur van Veldhopper biedt zo nodig extra service aan. Desgewenst 
controleert de chauffeur of uw huis goed op slot zit, uw sleutels, jas en tas 
meegaan en dergelijke.


