
Waar wilt u heen
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Staat uw bestemming hier niet bij

de Zonnebloemauto een rolstoelauto is, die gehuurd kan worden voor uitjes?

er in Rucphen mobiliteitsconsulenten zijn die u verder op weg kunnen helpen?

de Boodschappen PIusBus een bus is waarmee u boodschappen en sociale uitstapies kunt doen?
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Deeltaxi



Boodschappen Plusbus
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Boodschappen en sociale uitjes, Vraag de Íolder aan bij

Stichting Croenhuysen voor het actuele programma.

Bijna elke dag

Thuis

ledereen van 55 jaar en ouder

Contant bij de thauffeur of begeleider

Stichting Croenhuysen via 06 2086 1017, of mail

naar bpb@groenhuysen.nl

Van deur tot deur, binnen Z5 kilometer van woonadres

Alle dagen

Thuis of andere gewenste plaats binnen het

reisgebied

ledereen, f4ensen met een Wmo-indicatie krijgen

korting
Contant of met pin bij de chauff eur oÍ via

afschrijving rekening (via PZN)

0800 023 0033 of www.deeltaxi-westbrabant.nl

0V-chipkaart
0m 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 1 1 jaar reizen gratis mee,

Mobi I iteitsconsu lenten Rucphen

Bij de mobiliteitsconsulenten kunnen inwoners van de gemeente

Rucphen terecht voor informatie over het gebruik van openbaar

vervoeT en andere lokale vervoersmogelijkheden, De mobiliteits-

consulenten helpen bijvoorbeeld bij de aanschaÍ en het gebruik van

een OV-chipkaart en gaan desgewenst met iemand op pad om in de

praktijk het vervoer te Ieren kennen, U kunt contact opnemen via

mobiliteitrucphen@outlook.com of bellen met

Wim Pijlman 06 81 99931 1 of Elly Konings 06 8322 4455

Va lys

Waarheen Van deur tot deur, verder dan Z5 kilometer

woonadres

Alle dagen

Thuis oÍ andere gewenste plaats

Mensen met een aantoonbare mobiliteitsbeperking

kunnen Valys-pas aanvragen

Bedrag wordt afgeschreven van uw rekening

0900 9630 op maandag t/m vrijdag (€0.05 per

minuut) of www.valys.nl
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De klusjesdienst is er voor alle inwoners van Sprundel,

0f u nou veTvoer nodig heeft naar het gemeentehuis, of naar

een aÍspraak moet: u kunt altijd even contact opnemen met

Ton Bergenhenegouwen 01 65 383091 oÍ mail

t.bergenhenegouwen43@kpnmail.nl

BusinformatieF,,**yr?|,,r,-,KlusjeSdienstSprundeI
Buslijnen 211 , 220, 31 2 en 61 2

61 Z is een schoollijn die rond schooltijden rijdt
Ma t/m vrij (31 2 gaat ook zaterdag en zondag).

ledereen, ook met rolstoel, rollator oÍ kinderwagen

Ov-chipkaart of kaartje kopen bij de chaufÍeur (PlN)

0800 023 2545 (www,bravo,info) of
0900 9292 (www.9292.nl)

Zonnebloemauto Breda

Auto die je huurt om zelf mee te rijden met

3-5 personen incl, een rolstoel of scootmobiel

In Breda op te halen

Alle dagen

Te huur voor mensen die gebruik maken van een

rolstoel of scootmobiel

Via de Zonnebloemauto pas

Telefonisch reserveren via 088 0016 717.

Zonnebloem pas is verplicht, Zonnebloem kan een

vrijwillige chauffeur regelen.
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