14. Nuttige web sites:
- www.kbo-valkenswaard.nl - informatie over Afdeling en Kring.
- www.kbo-dommelen.nl - direct bij informatie va onze afdeling.
- www.kbo-brabant.nl - informatie over KBO-Brabant.
- www.onsmagazine.nl - digitale versie van het blad ONS.
- www.seniorenvalkenswaard.nl - Senioren Belang Valkenswaard.
- www.valkenswaard.nl - gemeentelijke informatie.
- www.valkenswaardoogvooriedereen.nl – sociale kaart.
- www.cordaad-welzijn.nl - informatie over welzijn.
- www.zuidzorg.nl - Informatie over ZuidZorg.
- www.ouderenjournaal.nl - dagblad speciaal voor ouderen.
- www.voordeligvalkenswaard.nl - activiteiten Valkenswaard.
- www.steffie.nl – duidelijke uitleg over diverse zaken.

15. Ouderenvervoer
Ook bij het vervoer zijn er extra maatregelen vanwege corona.
Informeer tijdig wat er nog wel kan en mag.
A. Taxbus
Taxbus is een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur voor
gehandicapten en senioren uit de Gemeente Valkenswaard. U
dient een vervoerpas aan te vragen bij de Gemeente
Valkenswaard. Het verlenen van deze pas is afhankelijk van uw
inkomen. Voor al uw vragen over het gebruik van Taxbus?
Telefoon: 0800-0231 820 of kijk op www.taxbus.nl/A2.
Reserveringslijn: 0800-0234795.
B. ANWB Automaatje
In Valkenswaard loopt ANWB project Automaatje. Automaatje
vervoert plaatsgenoten met hun eigen auto, minder mobiele
mensen, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de
bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Wilt u meer
informatie over het gebruik van ANWB automaatje, neem dan
contact op met Cordaad Welzijn.
De spreekuren zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30u in
de bibliotheek in de Hofnar, tel: 06-20862803. Mailadres is:
automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl.

C. Valys
Wilt u verder van huis, maar blijft u wel in Nederland, dan kunt u
reizen met Valys. Met Valys kunt u een reis boeken van deur tot
deur, of als aanvulling op uw reis met het openbaar vervoer.
Als Valys-pashouder krijgt u jaarlijks een persoonlijk
kilometerbudget. Voor informatie kunt u contact opnemen met
telefoon 0900-9630 of kijk op www.valys.nl.
D. BRAVO
Voor informatie over reistijden en routes kunt u terecht op:
www.bravo.info.
HOV-lijn 317: Dommelen-Valkenswaard-Aalst- Eindhoven v.v.
HOV-lijn 318: Luyksgestel-Bergeijk-Dommelen-Valkenwaard
Aalst- Eindhoven v.v.
U kunt niet meer contant betalen in de bus.

