Vervoer in de gemeente Berg en Dal
Of u nu wilt meedoen aan activiteiten of een bezoek wilt brengen aan een kennis, het is niet altijd eenvoudig om er te
komen. Om u te helpen hebben we alle vervoersmogelijkheden in de gemeente Berg en Dal op een rijtje gezet.
Op de lijst vindt u het openbaar vervoer, het doelgroepenvervoer en ook het vervoer door vrijwilligers in de dorpen.
Bij alle vervoersmogelijkheden staat vermeld wat het is, waar het is, voor wie het is en hoe u contact kunt opnemen.

Breng Openbaar vervoer

Stichting Klussendienst Ooij

Wat

Reizen met de bus van halte naar halte met een
vaste dienstregeling
Waar Gemeente Berg en Dal
Wie Voor iedereen
Info 026-2142140 (ma t/m za van 8.00-19.00 uur)
www.breng.nl

Wat Vrijwillig vervoer door de Stichting Klussendienst Ooij
Waar Ooij, Wercheren, Groenlanden, Persingen en Erlecom
Wie Bewoners uit Ooij vanaf 55 jaar en mensen met een
beperking
Info 024-6632040 / 06-10332892
sjverriet@upcmail.nl

Breng Flex

Vrijwillig Vervoer Kekerkring

Wat
Waar
Wie
Info

Wat
Waar
Wie
Info

Vervoer van halte naar halte zonder dienstregeling
Berg en Dal (dorp) en Heilig Landstichting
Voor iedereen
088-600965
www.breng.nl/breng-flex/1411

Vrijwillig vervoer door de Kekerkring
Kekerdom
Leden van de Kekerkring
06-53928938 / 06-39752539
kekerkring@hotmail.com

AVAN (Aanvullend vervoer Regio Arnhem Nijmegen)

Fietsmaatjes Beek

Wat Taxivervoer van deur tot deur.
Waar Gemeente Berg en Dal
Wie Voor iedereen, u krijgt korting als u een Wmo
vervoerspas heeft
Info 0900-7344682
www.avan-vervoer.nl

Wat

Valys
Wat

Vervoer voor mensen met een beperking.
Alleen voor lange ritten (verder dan 5 OV-zones)
Waar Gemeente Berg en Dal
Wie Ouderen en mensen met een beperking die een
Valys-pas hebben
Info 0900-9630 (ma t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur)
www.valys.nl

De Zonnebloemauto
Wat Verhuur van een rolstoelauto
Waar Verhuurlocatie is Hengstdal 3, Ubbergen
Wie Mensen in een (elektrische) rolstoel die een
zonnebloemauto-pas hebben
Info 088-0016717
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto

Samen fietsen op een tandem of elektrische duofiets,
eventueel met vrijwilliger
Waar Verhuurlocatie is Kulturhus Beek
Wie Mensen die nog graag fietsen, maar dit niet meer
zelfstandig kunnen.
Info 06-28559505
fietsmaatjesbeek@gmail.com
www.fietsmaatjesbeek.nl

Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn
Wat

Samen met een vrijwilliger een fietstocht maken op
een elektrische duofiets
Waar Vertrek en eindpunt is Millingen aan de Rijn
Wie Mensen die nog graag fietsen, maar dit niet meer
zelfstandig kunnen
Info 0481-431968
fietsmaatjesmillingen@gmail.com
www.fietsmaatjesmillingen.nl

Toek Toek Berg en Dal
Wat
Waar
Wie
Info

SWOM bus
Wat
Waar
Wie
Info

Vervoer door de SWOM
Millingen aan de Rijn, Leuth en Kekerdom
Ouderen en mensen met een beperking
0481-431105 (ma t/m vr tussen 9.00 en 11.00 uur)
www.swom-millingen.nl

Buurtbus

Vrijwillig vervoer in een E-car
Berg en Dal (dorp)
Ouderen en mensen die slecht ter been zijn
06-40052029
toektoekbergendal@gmail.com
nl-nl.facebook.com/ToekToekBergenDal.nl

Vrijwillig vervoer Breedeweg
Wat

Vrijwillige vervoersdienst door de Bond van senioren
Breedeweg
Waar Vertrekpunt is Breedeweg
Wie Voor leden van de Bond van senioren
Info 024-3976665

Wat

De buurtbus rijdt volgens een vaste dienstregeling,
op routes waar het regulier openbaar vervoer niet
(meer) komt.
Waar Buurtbus 562: Beek, Berg en Dal, Groesbeek, Malden
Buurtbus 564: Stekkenberg, Groesbeek Centrum,
Station Mook Molenhoek
Wie Voor iedereen
Info Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen
06-52022260, www.buurtbus.com

Meer informatie of uw reis plannen?
Kijk op: www.ikwilvervoer.nl
De gemeente Berg en Dal heeft deze lijst samengesteld in
overleg met betrokken organisaties. Heeft u klachten over een
vervoersorganisatie, dan kunt u zich rechtstreeks tot hen wenden.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
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