
Product of dienst 

 Mogelijkheden 

voor   

vervoer 

 

De Opstapbus is een onderdeel van Con-

tourdeTwern. Het tarief is afhankelijk van 

de activiteit.                                        

Op woensdag zijn er de boodschappenrit-

ten. U wordt thuis opgehaald (kan met 

rollator) om samen boodschappen te 

doen.                                               

Aan de Opstapbus is ook een activiteiten-

programma gekoppeld. De uitstapjes va-

riëren van een lunch of diner, bezoek aan 

museum, dierenpark of tuincentrum tot 

een toeristische rit naar het strand.                                     

De folder voor de Opstapbus ligt bij de 

bibliotheek of Loket BE. Iedere maand 

komt er een nieuw programmaboekje uit 

met nieuws over de uitstapjes.                                          

Na inschrijving krijgt u het boekje maan-

delijks thuis gestuurd.                        

Het telefoonnummer van het servicebu-

reau is: 013-5728389.                       

Het bureau is geopend op maandag-, 

dinsdag– en donderdagochtend van 

09.00—12.00 uur.                               

Er is geen indicatie nodig en indien u ge-

bruik maakt van de meedoenregeling 

kunt u deze ook inzetten voor de bus.  

Nog even dit……………… 

 

Boodschappen 

U kunt uw boodschappen ook 

online via de computer bestel-

len, deze worden dan door de 

plaatselijke supermarkten thuis 

bezorgd. 

 



Regiotaxi 
Iedereen kan met Regiovervoer Midden-

Brabant (deeltaxi) reizen. U betaalt dan het 

zogenaamde OV-tarief.                             

Wanneer u niet met het openbaar vervoer 

kunt reizen bv. als gevolg van een beperking 

kunt u reizen met een WMO-pas.  U kunt 

deze WMO-pas aanvragen bij de gemeente. 

Wilt u een pas aanvragen dan kunt u hier-

over contact opnemen met Loket BE, zij 

kunnen u helpen met de aanvraag.                 

Openingstijden van Loket BE:                  

donderdagochtend van 10.00—12.00 uur in 

zorgcentrum Torentjeshoef, Oranjesingel 33. 

Telefonisch zijn ze bereikbaar tijdens ope-

ningsuren op 06-53768978.                 

De kosten voor de regiotaxi WMO-tarief  

voor 2019 : € 0,96 instaptarief en daarna     

€ 0,17 per kilometer.                               

B.v. een rit van  Enschot naar ETZ  Elisabeth 

kost ongeveer € 2,00 . 

De ritten kunt u reserveren via telefoonnum-

mer : 0900-0595 

Regiotaxi gaat tot 25 kilometer. 

 

 

 

Een initiatief voor bewoners van Berkel-

Enschot en Udenhout. Zij verlenen hulp 

bij vervoer, boodschappen doen, hand– 

en spandiensten, enz.  De stichting werkt 

met vrijwilligers. Als u naar de huisarts of 

specialist moet, blijft de vrijwilliger op u 

wachten.                                           

Als u vervoer nodig hebt kunt u bellen  

naar 013-5030919. Bellen kan tussen 

09.00  en 17.00 uur van maandag t/m 

vrijdag.                                           

Omdat er vrijwilligers moeten worden 

benaderd is het wenselijk om 1 à 2 da-

gen van te voren te bellen.                                 

De kosten voor vervoer binnen Udenhout 

en Berkel-Enschot bedragen € 1,50, voor 

vervoer naar Tilburg € 7,50. 

 

Indien u ‘s avonds of in het weekend ver-

voer nodig heeft, of u wilt op doorde-

weekse dagen wat verder weg,  dan kunt 

u gebruik maken van AutoMaatje.  

AutoMaatje werkt samen met de Hulp-

centrale voor U. Zij zijn inzetbaar op 

avonden, in weekends, of als u op door-

deweekse dagen wat verder weg wilt. 

Vrijwilligers van ANWB AutoMaatje ver-

zorgen vervoer om bv. naar dokter of 

fysiotherapeut te gaan. Maar u kunt ook 

gebruik maken van deze dienst voor 

uitjes zoals koffiedrinken in de stad of 

op bezoek bij familie of vrienden. Als u 

gebruik wilt maken van  AutoMaatje 

kunt u 2 dagen van tevoren een rit re-

serveren door te bellen naar 013-

7620640.                                         

De kosten voor vervoer bedragen         

€ 0,30  per gereden kilometer, plus 

eventuele parkeerkosten 

Valys 

Indien u in het bezit bent van een pas-

je voor de regiotaxi, kunt u een pas 

aanvragen voor Valys.                               

Hiermee kunt u reisbestemmingen    

bezoeken vanaf 25 kilometer.                  

Op jaarbasis mag 700 km gereisd   

worden.                                          

De prijs per kilometer is € 0,20 en er 

kan een persoon gratis mee als bege-

leider. Aanvragen van Valys kan via 

telefoonnummer : 0900-9630 

ANWB  

AutoMaatje 


