Openbaar vervoer nemen is voor jou niet evident?
Je hebt geen eigen wagen?
Kortom, je kan je moeilijk verplaatsen en je geniet een
voorkeurtarief bij de mutualiteit?
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Maak gebruik van de Minder Mobielen Centrale!
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Enthousiaste vrijwilligers brengen jou graag naar je
bestemming. Op familiebezoek, naar socio-culturele
activiteiten, om boodschappen gaan,…
Wij brengen je graag!
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Sluit je aan bij de Minder Mobielen Centrale (€ 10/jaar)
Vraag minstens twee dagen op voorhand je vervoer aan
Bel maandag en/of vrijdag tussen 9 en 11uur en
woensdag tussen 14 en 16uur.
Wij zoeken een beschikbare chauffeur en bellen je om
het vervoer te bevestigen.

Prijs

Per rit betaal je € 0,33/km rechtstreeks aan de chauffeur.
Een wachtvergoeding van €1,50/uur.

Vragen en info

Nele Debbaut & Nadja Gryspeert
Kraaiennestplein 1 bus 2
8301 Knokke-Heist
T 050/530 900
mindermobielencentrale@knokke-heist.be
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Wil je graag naar een voorstelling (toneel, muziek,
comedy,…) in Cultuurcentrum Scharpoord? Dat kan!
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Doe een beroep op de Cultuurmobiel!
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Sluit je aan bij de Minder Mobielen Centrale
(voorwaarden op keerzijde).
Beslis welke voorstelling je wilt zien en neem contact op
met Nele of Nadja.
Een vrijwilliger van Cultuurmobiel haalt je thuis op,
vergezelt je tijdens een voorstelling en brengt je nadien
veilig terug thuis.
Geniet optimaal van een voorstelling naar jouw keuze in
CC Scharpoord.
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Het toegangsticket van de voorstelling voor jou en de vrijwilliger kunnen aan verminderde prijs of zelfs gratis (afhankelijk van de voorstelling) worden aangeboden.

Vragen en info

Nele Debbaut & Nadja Gryspeert
Kraaiennestplein 1 bus 2
8301 Knokke-Heist
T 050/530 900
mindermobielencentrale@knokke-heist.be
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