D

e Wensbus Maasgouw is
sinds juli 2018 in de gemeente Maasgouw ingezet om het personenvervoer
binnen de gemeente meer toegankelijk te maken voor mensen die
geen of niet goed gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer.
Het Team Wensbus Maasgouw bestaat geheel uit vrijwilligers, zoals
het bestuur, de planners, coördinators en de chauffeurs.
Een aantal vrijwillgers van Wensbus Maasgouw bij de start in juli 2018.

De twee wensbussen van de Maasgouw rijden
binnen de gemeente Maasgouw en enkele bestemmingen in de aangrenzende woonplaatsen
van de gemeente Maasgouw. Het is betaalbaar
en individueel vervoer van deur tot deur. Financieel is dit mogelijk gemaakt door subsidie van
de Provincie Limburg, de gemeente Maasgouw
en een aantal plaatselijke sponsoren. Alleen inwoners van de Gemeente Maasgouw kunnen
van de Wensbus gebruik maken.

U kunt gebruik maken van de Wensbus voor
een bezoek aan familie, vrienden of kennissen binnen de gemeente Maasgouw, of voor
een bezoek aan uw huisarts, apotheek, fysiotherapeut enz. Ook vervoeren wij u naar het
ziekenhuis in Roermond, naar de verpleegen verzorgingstehuizen in Echt, Roermond,
Roerdalen en Hornerheide en diverse plekken
in Echt. Sinds enkele maanden rijden we ook
naar het St. Jans Gasthuis in Weert.

Bestemmingen
Bestemmingen zijn alle kernen van de Gemeente Maasgouw:
1

Beegden

2

Heel

3

Panheel

4

Wessem

5

Thorn

6

Linne

7

Maasbracht

(incl. Brachterbeek)

8

Stevensweert

9

Ohé en Laak

9

U mag dus reizen van de ene kern naar de andere kern, binnen de gemeente Maasgouw.

Puntbestemmingen
Dit zijn bestemmingen buiten de gemeente Maasgouw, waar we onze klanten
naar toe brengen.
In Echt: NS station, de OV-halteplaatsen, het winkelcentrum, de markt en alle
verzorgingscentra in de gemeente Echt-Susteren.
In Roermond: NS station, de OV-halteplaatsen, het Laurentiusziekenhuis en de
verzorgingscentra in Roermond.
In Weert: het St. Jans Gasthuis.
Verder: alle Medische centra, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en uitvaartcentra in de plaatsen die grenzen aan de gemeente Maasgouw.
Mocht u twijfelen, dan kunt u altijd informatie opvragen via het telefoonnummer 0475-227 027 van 17.00 tot 20.00 uur. Dit nummer is alleen bereikbaar op
werkdagen van maandag t/m vrijdag.

Hoe werkt het?

Wensbus Maasgouw 0475 227027

Gebruik maken van de Wensbus is heel eenvoudig:
De bussen rijden op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30
uur. U kunt dan ook alleen op werkdagen van maandag tot en met vrijdag uw rit
plannen.
Bel uiterlijk de dag vóór vertrek tussen 17.00 – 20.00 uur het nummer

0475 - 227 027
en maak een afspraak om het ophalen en terug brengen te regelen met de planner.
Onze planner helpt u op een vriendelijke manier bij het telefonisch reserveren en
uw rit wordt dan door de planner ingepland.
De Wensbus komt u op het afgesproken tijdstip ophalen.
Bij verhindering overdag bel:

Wensbus Maasbracht:
06-8682 6360
Wensbus Panheel:
06-8683 5063

Volg ons ook op Facebook:
https://www.facebook.com/wensbusmaasgouw/

Tarieven

Wensbus Maasgouw 0475 227027

Vervoer enkele reis binnen de zelfde kern is € 1,Vervoer naar aangrenzende kern enkele reis is € 2,- en
naar overige kernen en puntbestemmingen is de enkele reis € 3,-.
Reist u van Brachterbeek naar Maasbracht, dan betaalt u € 1,- enkele reis.
Vervoer naar een aangrenzende kern: € 2,Reist u van Thorn naar Wessem, dan betaalt u € 2,- enkele reis.
Vervoer naar de overige kernen: € 3,-.
Reist u van Stevensweert naar Linne, dan betaalt u € 3,-.
Vervoer naar de puntbestemmingen: € 3,-.
Heeft u dus vervoer nodig bel ons.
Voor inlichtingen tel. nr.: 0475-462 475 of 0475-463 439.

Aanmelden als vrijwilliger
Lid worden van Team Wensbus Maasgouw? Stichting Wensbus kan altijd versterking gebruiken in de vorm van enthousiaste planners en/of chauffeurs.
Op dit moment kunnen wij nog enkele chauffeurs gebruiken, die geheel op vrijwillige basis, ons team komen versterken. U kunt zelf aan geven op welke dag u als
chauffeur in dienst wilt zijn, bijv. alleen op maandag, 2 x per maand.
Bel voor meer informatie naar tel. nr.: 0475-462 475

