Iedereen
weer mobiel
met de Bel-Bus-Tynaarlo!
Samenwerking
De Bel-Bus-Tynaarlo is een samenwerking tussen:
Trias
Bel-Bus-Eelde
Gemeente Tynaarlo

>
>
>

De Bel-Bus-Tynaarlo is er voor alle inwoners van
de gemeente Tynaarlo die geen gebruik kunnen
maken van het reguliere vervoer.

2019
Nieuwe Rijksweg 37
9481 AP Vries
Telefoon 0592 - 338 938
E-mail info@stichtingtrias.nl
www.stichtingtrias.nl

Bel-Bus-Eelde
Hooiweg 18
9761 GR Eelde
Telefoon 06 - 83 09 07 38

Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries
Telefoon 0592 - 266 662
E-mail info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Iedereen weer mobiel!

Groepsreizen

Kosten en betaling

Voor alle inwoners van de gemeente
Tynaarlo die tijdelijk of blijvend niet
mobiel zijn of door andere oorzaken
geen gebruik kunnen maken van
het reguliere vervoer, is er de
Bel-Bus-Tynaarlo.

Ook voor groepsreizen kan een
beroep worden gedaan op de
Bel-Bus-Tynaarlo.
Voor het bespreken van een groepsreis neem contact op met één van
de boekingskantoren.

Voor een rit met de Bel-Bus-Tynaarlo
wordt een vergoeding gevraagd.
Elke rit wordt contant met de
chauffeur afgerekend.

Het doel van de Bel-Bus-Tynaarlo is
dat inwoners van Tynaarlo de kans
krijgen om mee te doen en actief
te zijn. Vervoer mag nooit een
belemmering zijn.

Beschikbaarheid

Let op: de bussen rijden
niet tijdens feestdagen!

10 - 14 km ......................€ 1,25
15 - 18 km ......................€ 1,95
19 - 12 km ......................€ 2,55
13 - 16 km ......................€ 3,25
17 - 20 km ..................€ 3,90
21 - 24 km ..................€ 4,50
25 - 30 km ..................€ 5,35

Bespreken van een rit

Bijzondere situatie

U wordt door
vrijwilligers vervoerd
De Bel-Bus-Tynaarlo beschikt over
een aantal busjes, die bestuurd
worden door vrijwilligers.
Deze vrijwilligers rijden u in een
straal van maximaal 30 km rond
uw huisadres overal naar toe.
Het kan gaan om vervoer van en
naar het ziekenhuis, huisarts, enz.
Maar ook bezoek aan familie,
vrienden of winkelen is mogelijk.
Uiteraard helpen de vrijwilligers een
handje bij het in- en uitstappen en
wanneer nodig bij het meenemen
van de rollator.

De Bel-Bus-Tynaarlo rijdt iedere
werkdag tussen 8.00 en 21.00 uur.
In de weekenden rijdt de Bel-BusTynaarlo tussen 8.00 en 18.00 uur.

Het is handig op tijd te reserveren.
Maar in inder geval één dag van
tevoren.
Woont u in Vries, Zuidlaren of
omgeving, bel dan op werkdagen
tussen 10.30 en 12.30 uur het
boekingskantoor in Vries:
0592 - 338 933.
Woont u in Eelde-Paterswolde
of omgeving, bel dan op
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur
het boekingskantoor in
Eelde-Paterswolde:
06 - 83 09 07 38.

Tarieven:

Is er sprake van een bijzondere
situatie? Neem dan contact op met
één van de boekingskantoren.

Meer informatie
Voor informatie over vervoer kunt
u ook terecht bij de sociale teams.
Telefoon 0592 - 266 737 of
www.tynaarlo.nl.

Vervoer
mag geen
belemmering
zijn om mee
te doen en
actief te zijn

