
Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Boodschappen
PlusBus

SINT-MICHIELSGESTEL, GEMONDE, DEN DUNGEN, BERLICUM EN MIDDELRODE

Passend vervoer, ook voor u?!
Hebt u een afspraak? Wilt u naar een verjaardag, is het tijd voor een bezoek aan 

een familielid, wilt u een dagje uit, moet u naar het ziekenhuis voor een controle? 
Of gewoon inkopen doen? Dan is de BoodschappenPlusBus voor u wellicht de 

geschikte oplossing. 

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl



Meer informatie en contact
Wil je meer informatie over de BoodschappenPlusBus? 
Of je opgeven als vrijwilliger?  Neem dan met ons contact op via:
bpb@bintwelzijn.nl of 073-5515432

Reserveren?     Bel met 06-83657640

www.bintwelzijn.nl

Wat kost het BPB-vervoer?
• De 10 rittenkaart kost - voor tien ritten - € 18,--. 
• Losse ritkaart kost € 2,00 p/st
• 1 ritkaart staat voor enkele reis
• Voor heen en weer reis betaalt u 2 ritkaarten
• De chauffeur vinkt bij instappen 1 rit af op de ritkaart
• U kunt in de bus geen ritkaarten kopen. Deze moet u vooraf kopen bij   
 één van de verkooppunten.

Waar koop ik de ritkaarten?
De ritkaarten zijn te koop op de volgende verkooppunten:
Meander   Meanderplein 2  Sint-Michielsgestel
Readshop   Torenplein 1  Sint-Michielsgestel
Doehetzelf Schellekens  Dorpstraat 39  Gemonde
Den Durpsherd   Kerkwijk 61  Berlicum
Boekhandel Mieke Wijgergangs  Mercuriusplein 55 Berlicum
Dorpshuis de Moerkoal  Driezeeg 20  Middelrode
Litserborg   Litserstraat 2  Den Dungen

Vrijwilliger worden bij de BoodschappenPlusBus?
De BPB rijdt dankzij de medewerking van vrijwilligers.  Daarvoor zoeken we nog 
een flink aantal vrijwilligers. De inzet is flexibel en op maat. 
Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende functies:
• Chauffeurs
• Gastvrouw/gastheer op de bus
• Planner van de ritten

Regel zelf uw gewenst vervoer naar een afspraak!
Hebt u een afspraak? Wilt u naar een verjaardag,moet u naar het zieken-
huis voor een controle, is het tijd voor een bezoek aan een familielid, wilt 
u een dagje uit? Of gewoon inkopen doen? Dan is de BoodschappenPlus-
Bus (BPB) voor u wellicht de geschikte oplossing. 

Voor wie?
Voor inwoners van de Gemeente Sint-Michielsgestel die niet met eigen 
vervoer naar een afspraak of bezoek kunnen en die de mobiliteit missen om met 
openbaar vervoer te reizen. De BPB is ook bedoeld voor mensen die binnen hun 
netwerk de mogelijkheid missen om zich te laten vervoeren naar een afspraak. 
De BPB is niet geschikt voor rolstoelvervoer, maar kunt u zelf in- en uitstappen en 
kan de rolstoel ingeklapt worden, net zoals een rollator, dan kunt u mee.

Wat doet de BoodschappenPlusBus?
• BPB rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
• BPB vervoert binnen de gemeentegrenzen van deur tot deur
• BPB vervoert naar welzijnsdagbestedingsactiviteiten
• BPB vervoert georganiseerde uitstapjes (na indicatie door BPB)
• BPB vervoert ten behoeve van het doen van boodschappen
• BPB vervoert alleen naar de ziekenhuizen in Den Bosch en Boxtel

Hoe werkt de BPB?
• U bent in het bezit van een BPB-10 rittenkaart of losse ritkaart
• U belt minimaal een dag van te voren naar 06-83657640 en geeft uw naam, 

adres en telefoonnummer door, hoe laat u thuis opgehaald wilt worden, waar 
u naar toe gaat en hoe laat u weer naar huis gebracht wilt worden.

• Weet u niet hoe laat u opgehaald wilt worden na een bezoek, dan neemt u 
rechtstreeks contact op met de chauffeur om een retour rit af te spreken.

• Het planbureau is elke morgen telefonisch bereikbaar van 9.00-12.00 uur
• U zorgt dat u op het aangegeven tijdstip klaar staat voor het vervoer



Meanderplein 3a
5271 GC Sint-Michielsgestel 

Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432
info@bintwelzijn.nl

Voor welzijn
 en ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Bint voor welzijn & ondersteuning is de 

brede welzijnsinstelling voor de gemeente 

Sint-Michielsgestel. 

Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,  

helpt bij het opzetten van initiatieven 

door en voor burgers in de buurt. 

Bint stimuleert bewegen voor iedereen,

organiseert activiteiten en cursussen, 

ondersteunt  en biedt hulp aan burgers die dat 

tijdelijk even nodig hebben. 

Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders, 

vrijwilligers en mantelzorgers. 

Want iedereen moet mee kunnen doen!


