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Ik wil naar: Bus:

Berkel-Enschot 9
Biezenmortel 205-239
Cromvoirt 239
Den Bosch 239
Dongen 205

Ik wil naar: Bus:

Helvoirt 239
Kaatsheuvel 205
Loon op Zand 205
Oisterwijk 205
Tilburg 9

BUS EN BUURTBUS  
In Udenhout rijden grote bussen en buurtbussen. 
Hieronder staan plaatsnamen met het nummer 
van de (buurt)bus die er naartoe gaat. 



BUS EN BUURTBUS  
Wat Bus 9 is een grote bus, de andere   
 nummers zijn buurtbussen. In een   
 buurtbus kunnen acht personen
Opstappen Bij bushaltes verspreid door    
 Udenhout, o.a. bij de Eikelaar
Voor wie Iedereen, ook met rolstoel, rollator   
 of kinderwagen
Betalen Ov-chipkaart of kaartje kopen bij de  
	 chauffeur
Informatie 0800 0232545 (www.bravo.info) of   
 0900 9292 (www.9292.nl)

Tip: met een persoonlijke OV-chipkaart krijg je als 65-plusser automatisch 34% korting.



REGIOTAXI
Waarheen Reisdoel binnen 25 kilometer van het  
 woonadres
Opstappen Thuis of andere gewenste plaats binnen  
 het reisgebied van de regiotaxi
Voor wie Iedereen. Mensen met een Wmo-  
 indicatie krijgen korting
Betalen	 Contant	bij	de	chauffeur	of	via		 	
 afschrijving rekening (als je een   
 Regiotaxi-pas hebt)
Informatie 0800 4831762 of 
 www.regiotaximiddenbrabant.nl 

Tip: Bij Wmo-gebruikers kan medische begeleider gratis mee, sociaal begeleider tegen Wmo-tarief.



VALYS
Waarheen Reisdoel verder dan 25 kilometer van het  
 woonadres 
Opstappen Thuis of andere gewenste plaats
Voor wie Mensen met een aantoonbare   
 mobiliteitsbeperking kunnen Valys-pas  
 aanvragen
Betalen Bedrag wordt afgeschreven van uw   
 rekening
Informatie 0900 9630 op maandag t/m vrijdag 
 (€ 0,05 per minuut), of www.valys.nl

Tip: Je kunt gratis een begeleider meenemen en twee reisgenoten tegen gereduceerd tarief.



HULPCENTRALE VOOR U
Waarheen Reisdoel binnen en buiten Udenhout (in  
 overleg) 
Opstappen Een vrijwilliger haalt u thuis op of op een  
 andere gewenste plaats
Voor wie Iedereen die een keer vervoer nodig  
 heeft, bijvoorbeeld op visite gaan of naar  
 het ziekenhuis
Betalen Contant in de auto aan de vrijwilliger
Informatie 013 5030919 op maandag, dinsdag,  
 donderdag en vrijdag van 
 9.30 – 11.30 uur

Tip: De vrijwilliger kan u ook op de bestemming begeleiden. 



OPSTAPBUS
Waarheen Op woensdag boodschappen doen,   
 verschillende uitstapjes op de andere  
 dagen 
Opstappen Thuis
Voor wie 65-plussers in de gemeente Tilburg.  
 Ook voor senioren die minder mobiel zijn  
 (rollator kan mee)
Betalen	 Contant	bij	de	chauffeur	of	begeleider
Informatie 013 572 83 89 op maandag, dinsdag en  
 donderdag van 9.00 – 12.00 uur

Tip: Als je belt ontvang je het programmaboekje, kan je activiteiten uitkiezen en jezelf opgeven.



TAXI VAN NUNEN
Waarheen Alle gewenste reisdoelen
Opstappen Thuis of andere gewenste plaats
Voor wie Iedereen
Betalen Contant, pin, creditcard of achteraf via  
 rekening
Informatie 013 5111333, info@taxivannunen.nl of  
 www.taxivannunen.nl

Tip: Vaste prijzen voor reisdoelen in de regio.



RODE KRUIS-BUS
Waarheen Alle gewenste reisdoelen, bijv. bruiloft,  
 uitvaart of uitje. Bus en vrijwilligers  
 blijven ter plaatse
Opstappen Thuis
Voor wie Iedereen die minder mobiel is vanwege  
 leeftijd, handicap of chronische   
 aandoening
Betalen	 Contant	bij	chauffeur/begeleider	of			
 achteraf via rekening
Informatie 013 5425163 of www.rodekruis.nl/tilburg

Tip: Speciale bus geschikt voor personen-, rolstoel- en liggend vervoer met chauffeur en begeleider.



DORPSLOKET U
Wat Geen oplossing gevonden? Neem dan  
 contact op met Dorpsloket U. Samen  
 zoeken we naar een oplossing
Voor wie Iedereen
Informatie 06 13550930, donderdag 13.00 – 
 15.30 uur, bibliotheek Udenhout
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OV-CHIPKAART
Om gebruik te maken van de kortingsmogelijkheden 
in de bus en de buurtbus heb je een persoonlijke OV-
chipkaart nodig. 

Deze kan je aanvragen via 0900 0980 (€0,50 per 
gesprek) of www.ov-chipkaart.nl

Als je met deze persoonlijke ov-chipkaart reist in de bus 
of buurtbus wordt er automatisch 34% korting berekend 
als je 65 jaar of ouder bent. Twee (klein)kinderen tot en 
met 11 jaar reizen gratis mee.



BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Bus en Buurtbus 0800 0232545
Regiotaxi 0800 4831762
Valys 0900 9630
Hulpcentrale voor U 013 5030919
Opstap-bus 013 5728389
Taxi van Nunen 013 5111333
Rode Kruis-bus 013 5425163
Dorpsloket U 06 13550930



De werkgroep Mobiliteit Udenhout is een 
initiatief van stichting Vervoer voor Elkaar en Zet 
en bestaat daarnaast uit vertegenwoordigers 
van Contour de Twern, Dorpsraad Udenhout, 
Gemeente Tilburg en Thebe.

Met deze waaier heb je nu alle vervoers-
mogelijkheden van Udenhout in de hand. Want 
ook	als	je	niet	zelf	kunt	autorijden	of	fietsen	zijn	
er nog genoeg mogelijkheden om er op uit te 
gaan. Als je wel zelf mobiel bent is het natuurlijk 
ook leuk om een keer iets anders te proberen. 
Dus: kijk rond en waaier er op uit!

De werkgroep Mobiliteit Udenhout wenst je 
veel plezierige reisjes.

Udenhout Erop uit !
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