
Flexibel vervoer in uw wijk 
Zoefzoef is er voor iedereen en speciaal voor 
mensen die ouder zijn of minder mobiel zijn. 
Zo kunt u deelnemen aan het sociale leven en 
zo zelfstandig mogelijk blijven. 
De elektrische Zoefzoef rijdt al in Schalkwijk/
Oost en Haarlem Zuidwest/deel van Centrum. 
Vanaf 1 januari 2021 breiden we uit naar 
Haarlem-Noord. 

Rijdt u met ons mee?
Zoefzoef rijdt korte ritten binnen de wijk.
Naast passagiers is er ruimte voor een bood-
schappentas en rollator. De auto kan voor de 
deur stilstaan om u te laten instappen. De 
chauffeur maakt graag een praatje en biedt 
begeleiding als dat nodig is. We brengen 
u naar een activiteit in de buurt of naar de 
winkel. U kunt uw familie of vrienden be-

zoeken en we rijden u naar bijvoorbeeld uw  
afspraak bij de kapper of huisarts.

Hoe werkt Zoefzoef?
U boekt uw rit telefonisch van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur 
via telefoonnummer 023 543 60 46.
In de middag kan de voicemail ingesproken 
worden en belt de Zoefzoefplanner u de 
volgende werkdag terug.
Rijtijden: maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. U kunt losse ritkaartjes 
kopen of een strippenkaart (pin of con-
tant). We houden ons aan de richtlijnen 
van het RIVM en passen de maatregelen zo 
nodig aan, zodat er veilig gereden wordt.

ZOEFZOEF
uw rit van deur tot deur

Meer informatie:
www.zoefzoefhaarlem.nl 

Eén losse rit: €1,50 
10 strippenkaart: € 14,- 
20 strippenkaart: € 26,- 

Maandag t/m vrijdag  
Van 9:00 tot 17:00 uur

Stadsdeel Haarlem Zuidwest, 
Centrum en Schalkwijk/Oost 
M.i.v. januari 2021 Haarlem Noord

Help de Zoefzoef te laten rijden
Zoefzoef is een vervoersdienst met vrijwil-
ligers. Wij zoeken voor deze dienst mensen 
die zich een dagdeel per week willen inzetten 
als chauffeur.
Ook zijn we op zoek naar mensen voor het 
opnemen van de telefoon en plannen van  
de ritten.

Wat kunnen wij u bieden?
Wij bieden u als vrijwilliger:
- Een zinvolle taak voor mensen in de wijk 
- Contact met gezellig team van chauffeurs 
  en planners
- Waardering van klanten

€

- Veel ruimte voor eigen talent en ideeën
Meer informatie? Neem dan contact op 
via vervoer@haarlemeffect.nl

Sponsoren gevraagd
Zoefzoef is een sociale vervoersdienst en 
wordt ontwikkeld door DOCK en Haarlem 
Effect. De gemeente, diverse fondsen en 
bedrijven ondersteunen de Zoefzoef, 
zoals AH Vos, Oranje Fonds, Hulpactie-
fonds, SGS fonds, Autobedrijf de Rek en 
Fysiotherapie Leidsevaart. Wilt u of uw 
bedrijf sponsor worden? Wij vertellen u 
graag de mogelijkheden. 
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ZOEFZOEF zoekt...  

vervoer@haarlemeffect.nl




