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LET OP!

Voorwoord

Trots op Brabant!
‘Het openbaar vervoer in Brabant….daar ben ik trots op! Natuurlijk hoor ik dat als
bestuurder, verantwoordelijk voor het vervoer in Brabant, te zeggen. Beter dus om
een paar concrete voorbeelden te noemen:
We zetten internationaal de toon met onze grote elektrische bussenvloot in de
regio Eindhoven-Helmond. Prachtige bussen die comfortabel en betrouwbaar zijn
en geen schadelijke stoffen uitstoten. Een noviteit die deskundigen uit de hele
wereld naar Eindhoven trekt om hier te komen kijken hoe Hermes en busfabrikant
VDL dat voor elkaar hebben gekregen.
Ander voorbeeld: nadat we in Brabant te maken hadden met een aantal
vervelende overvallen op onze bussen, hebben we meteen maatregelen
genomen. In alle bussen kun je nu heel eenvoudig met pin of creditcard betalen.
Dat is snel en handig, maar vooral heel veilig voor jou en onze chauffeurs omdat
daarmee ook al het contante geld uit de bus is verdwenen.
Gelukkig weet jij het OV in Brabant ook te waarderen. Elk jaar stappen er meer
mensen in de bus. Vorig jaar vervoerden we in Brabant 53 miljoen reizigers. Jullie
geven het OV in Brabant het mooie rapportcijfer van een 7,6. Reden genoeg dus
om trots te zijn! Een compliment voor de vervoerders Arriva en Hermes is hier
dus op zijn plaats. Maar vooral de chauffeurs verdienen een compliment. Zij zijn
het visitekaartje van het OV en brengen je veilig en comfortabel naar je plaats van
bestemming.
Tijd dus om achterover te leunen? Nee, want tegelijkertijd verandert de wereld
van mobiliteit in rap tempo. Met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en
bussen. En de jeugd van nu vindt het heel gewoon om een auto of een fiets te
delen. Ook maken de populaire e-bikes het mogelijk om over langere afstanden
te fietsen. En we kunnen steeds meer zaken regelen via onze smartphone.
Allemaal ontwikkelingen die ervoor gaan zorgen dat onze manier van reizen
verandert.
Die veranderende omgeving maakt maakt dat we na moeten denken over OV
van de toekomst. Elk jaar geven we als provincie ruim 90 miljoen euro uit aan het
openbaar vervoer. Kan dat slimmer en duurzamer? Kunnen we met het OV nog
beter inspelen op jouw individuele wensen als reiziger? Ik denk het wel.

Op 9 december start
de nieuwe dienstregeling.
Tijden veranderen.
Meer info op bravo.info/dienstregeling2019

Ik verwacht dat het OV in de toekomst veel flexibeler wordt en je uit meer
reismogelijkheden kunt kiezen. Want soms is een snelle HOV-bus of een flexibel
busje het antwoord op je mobiliteitsvraag. Maar soms is het makkelijker om een
deelauto of een deelfiets te reserveren in combinatie met een treinreis. Samen
met Arriva en Hermes zijn we al voorzichtig met die ontwikkelingen begonnen.
Bijvoorbeeld met Bravoflex in Helmond en binnenkort ook in Eindhoven,
Roosendaal en Moerdijk. Voertuigen die je kunt reserveren om jou binnen een
bepaald gebied naar elke gewenste te halte brengen. Of de Bravofiets die je
eenvoudig kunt reserveren met een OV-kaart voor die laatste kilometer naar je
werk of afspraak.
Volop ontwikkelingen waarover je meer leest in dit magazine. En ontwikkelingen
waarmee we jou als onze reiziger graag blijven bedienen!’

Christophe van der Maat
Gedeputeerde mobiliteit provincie Noord-Brabant
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Wat is

Bravo is dé naam voor het openbaar vervoer in Brabant. Mensen willen snel en
comfortabel van deur tot deur reizen. Wanneer én hoe het hen uitkomt. Elke
dag weer, met vervoermiddelen die afhangen van hun agenda en stemming.

Onder de vlag van Bravo werkt de
provincie Noord-Brabant, samen met
haar partners, aan een openbaar
vervoernetwerk dat aansluit bij deze
wensen. Daarin is snel, frequent
en hoogwaardig busvervoer de
basis, met goede aansluitingen op
de trein. Op plekken waar de vraag
naar openbaar vervoer minder
is, wordt samen met partners
in de provincie samengewerkt
aan slimme, innovatieve
mobiliteitsoplossingen. Denk aan
flexibel busvervoer op afroep,
deelfietsen en deelauto’s Zo maakt
Bravo het openbaar vervoer in
Brabant dé verbindende schakel
tussen mensen, steden en bedrijven.
Busvervoer is de basis van het
openbaar vervoer in Brabant.
Daarvoor werkt de provincie samen
met vervoerders Arriva en Hermes.

Honderden mensen
wachten iedere dag op
perrons en stations in
weer en wind op hun
bus of trein. Wat houdt
ze bezig, waar gaan ze
naartoe en hoe zien hun
levens eruit? Bravo ging
op pad en knoopte een
praatje aan.

Binnen het totaalaanbod van busvervoer zijn
verschillende vormen:
Bravodirect: Het netwerk van snelle, directe en frequente verbindingen
Stads- en streekbussen: De reguliere buslijnen in Brabant
Buurtbussen: Een groot netwerk van buurtbussen in dunbevolkte
gebieden
Bravoflex: Flexibele bussen op afroep brengen je rechtstreeks naar
elke halte die jij kiest
Brabantliner: De Brabantliner brengt je snel en comfortabel naar
steden buiten Brabant en weer terug. Ideaal voor forenzen
Nightliner: Ga je ’s nachts op pad, dan brengen diverse nightliners je
weer veilig naar huis
Wanneer er in jouw omgeving
geen stads-, streek- of buurtbus
rijdt, kun je gebruikmaken van het
regiovervoer. Dit zijn initiatieven van
de Brabantse gemeenten en de
provincie Noord-Brabant. Zij willen
dat alle inwoners in de regio’s zich
kunnen verplaatsen naar werk,
school en andere activiteiten, om

Reizigersinterview

‘Ik hoop in
2020 naar de
Olympische
Spelen te
kunnen’

Daphne
Wils

mee te doen in onze samenleving.
Inwoners die hun vervoer niet
zelf kunnen regelen, krijgen met
doelgroepenvervoer ondersteuning:
efficiënt vervoer op maat. Deze
kleine busjes en taxi’s rijden van deur
tot deur, maar ook naar een bushalte
of een treinstation.

Leeftijd: 20 jaar

De thermometer tikt vandaag niet meer dan tien graden aan op Eindhoven
Centraal Station. Gelukkig staat er een dapper herfstzonnetje aan de hemel.
De 20-jarige Daphne staat rustig te wachten op haar bus die haar naar de
fysio brengt. ‘Daarna ga ik weer naar huis.’
Ze legt uit dat ze in Tilburg naar school gaat en in
Eindhoven op kamers woont. ‘Ik doe aan topsport en
studeer aan de Johan Cruyff Academy. Daar studeer
ik momenteel sportmarketing en dat vind ik heel erg
leuk.’ Dat ze terloops laat vallen dat ze topsporter is,
ontgaat ons niet. Ze lacht bescheiden. ‘Ik doe aan
schoonspringen. Dat is eigenlijk een hele kleine tak van
sport in Nederland. Op mijn achtste zag ik het op tv en
toen wilde ik het ook doen. Ik begon in Nieuwegein en
ben opgeklommen tot topniveau.’ Of ze al veel prijzen
heeft gewonnen? ‘Eh, ja…’ lacht ze verlegen. ‘Ik hoop in
2020 naar de Olympische Spelen te kunnen.
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En misschien haal ik de Spelen in 2024 ook nog wel.’
Daphne geeft aan regelmatig met het openbaar vervoer
te reizen. ‘Via de reisplanner op de website weet ik
precies hoe ik ergens moet komen. Dat vind ik erg
prettig! De dienstregeling verandert elk jaar, maar daar
merk ik gelukkig niet veel van. Mijn tijden sluiten altijd
goed op elkaar aan, dat is wel heel fijn als je met het
openbaar vervoer reist. Ook leuk: je ontmoet soms
wel hele leuke mensen in de bus of trein. Zo heb ik
in de bus een keer voor een oudere vrouw Facebook
geïnstalleerd, omdat ze zo graag met haar familie in
contact kwam. Die wonen ver weg en zag ze niet veel.
Dat was een hele leuke ervaring.’

Tip: Je vindt de reisplanner op www.bravo.info
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Coverinterview
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Al 23 jaar een

roots
artiest

Guus Meeuwis
Met hits als Brabant, Proosten, Ik geloof in geluk
en Wat zou Elvis doen timmert Guus Meeuwis (46)
al 23 jaar aan de weg als rasartiest. Zijn Groots
met een Zachte G-concerten zijn ieder jaar weer
uitverkocht en op tv is hij een graag geziene gast.
Bravo sprak met hem over de concertenreeks, zijn
laatste album ‘Geluk’ en zijn andere passie: koken.

De lijst met hits is ongekend lang
voor de Brabantse Guus Meeuwis.
Hij brak als 23-jarige student in 1995
door met het nummer Het is een
nacht. Het begin van een succesvolle
carrière. ‘Ik ben gelukkig niet meer
dezelfde jongen als toen. Dat zou
niet goed zijn. Mijn muziek is in de
loop der jaren met mij meegegroeid.
Bezig zijn met muziek is voor mij dan
ook het leukste wat er is. Ik heb van
mijn hobby mijn werk kunnen maken.
Ik voel me op mijn plek in de muziek
en kan er veel energie en plezier in
kwijt.’
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Naast energie en plezier, legt hij ook
gevoel in zijn nummers. ‘Dat moet
wel, om geloofwaardig te blijven.
Maar het is ook heel erg spannend.
Ik geef daarmee een stuk van mezelf
bloot.’ De hoogtepunten, maar ook
de dieptepunten. ‘Ja, dat is eng.
Maar als het lukt om iets te schrijven
waar mensen blij van worden of waar
ze troost uit putten is dat het grootste
compliment dat ik kan krijgen. Het is
ook relativerend dat je niet de enige
bent die zulke gevoelens heeft.’ Als
voorbeeld noemt hij zijn hit Brabant.
‘Ik heb dat lied niet geschreven onder
het mom van: “ik ga nu opschrijven
wat ik van de provincie vind, nee

het vloeit voort uit een gevoel. Het
gevoel van thuiskomen. En blijkbaar
herkennen mensen zich daarin.’

Geluk
Voor zijn twaalfde studioalbum
‘Geluk’ heeft Guus een inspiratiereis
gemaakt door Amerika. ‘Ik ben naar
Nashville gegaan op uitnodiging van
Ilse DeLange voor haar programma
Ilse’s Veranda. Ze dacht dat het wel
iets voor mij zou zijn. We trokken
een paar dagen met elkaar op,
ontmoetten muzikanten en maakten
muziek. Daarna ben ik nog vier
dagen naar Memphis gegaan.
Hoewel Nashville gezien wordt als
dé muziekstad van Amerika, vond ik
Memphis leuker. Het is wat rauwer.
Het is een beetje het Tilburg van
Amerika. Ik voelde me daar meer op
mijn plek.’
Hij schreef er het nummer Ik geloof
in geluk en deed inspiratie op voor
andere nummers. ‘Ik ben erheen
gegaan met vier Nederlandse liedjes
waar ik nog niet helemaal zeker
over was. Het is best gek, sta je

daar als Nederlandse jongen die zij
niet kennen en wiens taal ze niet
begrijpen. Ik merkte toen dat de taal
van muziek universeel is, want ze
begrepen wel degelijk wat ik wilde
uitdragen in dat nummer. Mede
door hun reactie, wist ik dat ik op de
goede weg zat. In Nederland ben ik
verdergegaan met mijn eigen band
om de puntjes op de i te zetten.’

Stadionconcerten
Naast zijn albums trekt Guus
Meeuwis iedere keer volle stadions.
Al dertien keer op rij stond hij in
een uitverkocht Phillips Stadion in
Eindhoven. ‘Gruwelijk bizar’, lacht hij.
‘Als je mij in 2006 had verteld dat ik
daar 57 concerten zou geven, had
ik je keihard uitgelachen.’ Verveelt
het dan nooit? ‘Nee’, antwoordt hij
beslist. ‘Als het gaat vervelen en
als het gaat wennen, dan is het tijd
om ermee te stoppen, maar dat is
niet het geval. Dat het ieder jaar
weer is uitverkocht, vervult me met
verbazing. Dat went nooit. En het
is niet alleen van mij, de Grootsconcerten zijn voor iedereen. We
maken dat feestje met zijn allen.’
Voor volgend jaar staat de veertiende
editie gepland. ‘We zijn alweer druk
met de voorbereidingen. Sterker nog:
als de eerste noot in 2018 gespeeld
wordt, beginnen de voorbereidingen
voor het jaar daarop. Gek eigenlijk
hè? En ik ben iedere keer weer
trots dat er zoveel mensen naar
Eindhoven komen om het mee te
maken.’

Guus in de keuken
Naast het drukke tourschema
heeft Guus een manier gevonden
om te ontspannen. ‘Koken!’ roept
hij enthousiast uit. ‘Hoewel je het
misschien niet zou verwachten, heeft
ook dat weer een link met muziek.
Je snijdt een ui, een paprika, voegt
er kruiden aan toe en bakt het in de
pan met andere ingrediënten net
zolang tot je iets hebt gemaakt wat
je lekker vindt. En dan hoop je dat
anderen het ook lekker vinden. Een
nummer schrijven werkt het ongeveer
hetzelfde.’
Samen met één van Guus’ goede
vrienden, chef-kok Dick Middelweerd,
ging hij in 2017 de keuken in om

mooie gerechten te maken voor het
boek ‘Het lekkerste van Guus en
Dick’. ‘En nu is ons tweede kookboek
er: ‘Het jaar van Guus en Dick’.’
Enthousiast vertelt de zanger dat hij
veel leert van Dick. ‘Ik las onlangs dat
een kookboek pas echt geslaagd is
als het de thuiskok helpt. In dit geval
ben ik de thuiskok en de chef helpt
me letterlijk. Hij geeft me handvatten
om bijvoorbeeld van boerenkool in
twintig minuten toch iets unieks te
maken. En met de juiste handvatten
krijg je er meer plezier in en realiseer
je je dat het allemaal niet zo
ingewikkeld is.’
Toch blijft de muziek voor de
Brabander op de eerste plaats staan.
Stoppen met muziek en zich volledig
op koken storten zit er dan ook niet
in. ‘Nee, dat denk ik niet. Muziek is
geweldig en hoop ik voor altijd te
blijven doen. Maar koken vind ik ook
geweldig. Ik denk ook dat het goed is
om af en toe even afstand te nemen
en je gedachten ergens anders op
te projecteren. Op die manier raak je
weer geïnspireerd.’

Wil jij kans
maken op

2 kaarten

voor Groots

met een
Zachte G in
Eindhoven?

Stuur dan jouw leukste,
mooiste of grappigste
busselfie in voor 31
december 2018 in met een
korte motivatie waarom
juist jij de kaartjes wilt
winnen. Je mag je foto en
motivatie sturen naar info@
newpublishers.nl o.v.v. Guus
Meeuwis en wie weet kun
jij dan 14, 15 of 16 juni 2019
van Guus’ muziek genieten
in het Phillips Stadion in
Eindhoven.
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Bravodirect

in Brabant!

Bravodirect is hét netwerk van snel, frequent en comfortabel
busvervoer in Brabant. Of je nou met de bus van Breda naar
Oosterhout wilt of van Eindhoven naar Helmond, het kan
allemaal. De Bravodirect-bussen rijden door heel Brabant.

Eerder reden in West- en OostBrabant de Bravodirect-bussen
onder de naam Volans en in
Zuidoost-Brabant reden de 300- en
400-lijnen onder de naam Bravo.
Best verwarrend, daarom is er nu
één merk voor alle snelle buslijnen:
Bravodirect. Zo zijn de frequente,
directe bussen voortaan goed te
herkennen. Oók bij de bushalte.
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De Bravodirect-bussen zitten
comfortabel, hebben Wifi én usbpoorten voor het opladen van je
smartphone, tablet of laptop en nog
mooier: ze rijden door heel Brabant
en hebben goede aansluitingen op
andere bussen en de trein. Daarbij
is de frequentie, zeker in de spits,
hoger dan bij de reguliere buslijnen.

Plan je reis met de reisplanner
Wil je weten hoe je het snelst met de
bus van A naar B komt? Plan je reis
dan met onze reisplanner op
www.bravo.info

Bravodirect
buslijnen Arriva in
West- en OostBrabant

300/301
305
306
310
311
312
316
325
326
327
328

Tilburg – Waalwijk - ’s-Hertogenbosch
Oss – Uden – Eindhoven
Uden – ’s-Hertogenbosch
Rotterdam – Bergen op Zoom
Breda – Etten-Leur – Oud Gastel
Breda – Etten-Leur – Roosendaal
Breda – Etten-Leur
Breda – Oosterhout
Breda – Oosterhout – Geertruidenberg
Breda – Oosterhout – Tilburg
Oosterhout – Tilburg

Bravodirect
buslijnen Hermes
in ZuidoostBrabant

317
318
319
320
321
322
324
400/401
402
403
404
405
406
407

Eindhoven Station - Valkenswaard - Dommelen
Eindhoven Station - Valkenswaard - Luyksgestel
Eindhoven Station - Reusel
Helmond Station - Asten - Eindhoven Station
Boekel - Gemert - Eindhoven Station
Gemert Slenk - Gerwen - Eindhoven Station
Geldrop Coevering - Eindhoven Station
Eindhoven Station - Eindhoven Airport
Eindhoven Station - Veldhoven Zonderwijk
Eindhoven Station - Oerle zuid
Nuenen - Summa College - Eindhoven Station
Achtse Barrier - Eindhoven Station
Son en Breugel - Ekkersrijt - Eindhoven Station
Eindhoven Station - High Tech Campus
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Groene Haltes

Wist je

dat
Kinderen tot en met 4 jaar altijd
gratis meereizen in de bus? Max. 2
kinderen van 4-11 jaar gratis meereizen per
betalende reiziger? Je

met het Brabant
Jeugdabonnement onbeperkt kan
reizen in heel Brabant? Je automatisch
recht hebt op leeftijdskorting als je tussen de 12
en 18 jaar bent of 65 jaar en ouder? En met een
Dalkorting abonnement JE korting kan

oplopen tot 60%? Om in aanmerking
te komen voor deze kortingen je een
persoonlijke OV-chipkaart nodig hebt?

Bravodirect de nieuwe naam
is voor al het hoogwaardige
busvervoer in Brabant? Groene

Haltes dichtbij de mooiste natuurgebieden
in Brabant liggen? Met een combiticket

voor de Efteling het busvervoer vanaf
station Breda, Tilburg of Den Bosch
gratis is? Je bij de spoordeelwinkel een
treinreis + busreis kunt kopen vanaf elk station
in Nederland naar Eindhoven Airport?

Bravo | 12

Via Groene Haltes op naar

Brabants natuurschoon
Wandelliefhebbers
opgelet! Arriva en
Hermes, Routebureau
Brabant en de
Provincie NoordBrabant introduceren
Groene Haltes. Dé
manier om bekende en
prachtige Brabantse
natuurgebieden
te verkennen. Reis
gemakkelijk met de bus
naar een Groene Halte
en start jouw wandeling.
Ga bijvoorbeeld
naar natuurpark de
Stippelberg, Maashorst
of naar nationaal park
De Loonse en Drunense
Duinen.

Waar kun je de Groene
Haltes vinden?

OSS
‘S-HERTOGENBOSCH

DE MAASHORST

HET BOSSCHE BROEK
DE LOONSE EN
DRUNENSE DUINEN

ROOSENDAAL

Als je de prachtige natuurgebieden
die Brabant rijk is wilt bekijken,
kun je die eenvoudig bezoeken
via Groene Haltes. De bushaltes
bestaan al, maar hun namen zijn
omgedoopt tot Groene Haltes en
voorzien van wandelinformatie via
de wandelpanelen en halteborden.
Wandel bijvoorbeeld door de Loonse
en Drunense Duinen, ook wel de
Brabantse Sahara genoemd, of
neem een kijkje op de Strabrechtse
Heide in de buurt van Eindhoven.

Hoe werkt het
Het idee is eenvoudig: je reist met
het openbaar vervoer naar een
Groene Halte. Als je uitstapt, zie
je een informatiepaneel waarop je
wandelknooppunten kunt zien. Kies
jouw wandeling uit en ga op pad.
Pijlen wijzen je eenvoudig de weg.

TILBURG

BERGEN OP ZOOM

DE STIPPELBERG
DE REGTE HEIDE

DE BRABANTSE WAL

DE ZOOMKALMTHOUTSE HEIDE

HELMOND
EINDHOVEN

DE STRABRECHTSE
HEIDE

In de gebieden rijden verschillende
buslijnen die je weer naar huis
kunnen brengen.

Bezoek de mooiste
natuurgebieden van Brabant!
Op het kaartje is goed te zien welke
acht natuurparken en Nationale
Parken je kunt bereiken met de
negen Groene Haltes. Zo kun je
naar De Brabantse Wal, De ZoomKalmthoutse Heide, Loonse en
Drunense Duinen, Strabrechtse
Heide Oost en West, De Maashorst,
Regte Heide, Stippelberg en Het
Bossche Broek.

Ga goed voorbereid op pad!
Ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt
makkelijk je busreis plannen op
www.bravo.info/groene-haltes
Stippel van tevoren je wandelroute
uit met de routeplanner of kijk bij
de desbetreffende halte op het
informatiepaneel.
Lees meer over Brabantse
natuurgebieden op www.visitbrabant.com
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Dagje uit

Brabantse
To do’s

Walking Dinner Den Bosch

Als er iets is waar Brabanders goed in zijn, is het
wel genieten en lekker eten! En als je graag verrast
wordt met culinaire hoogstandjes en lekkere wijn?
Dan kun je een Walking Dinner boeken in Den
Bosch. Je ontdekt de stad op een heel andere
manier en proeft onderweg op vier toplocaties heerlijke gerechten. Te boeken tot en met 31 december
2018.
‘s-Hertogenbosch is goed bereikbaar per
trein en bus. Plan je reis op bravo.info
Foto: Natuurmonumenten

Wandelen in natuurgebied de Stippelberg

Waan je even ver van de buitenwereld in het natuurgebied de Stippelberg. De Stippelberg dankt zijn
naam aan de talloze heuveltjes die als stippels in het
landschap liggen. De wandelroute slingert er doorheen
zodat je het gebied goed kunt verkennen. Start bij het
informatiebord van Natuurmonumenten en volg de rode
paaltjes tot het einde.

Winter Efteling

Speciaal voor jullie selecteerden
we de leukste uitjes voor
de komende tijd. Geniet
van winterse sferen in veel
Brabantse steden, duik een
museum in of trek eropuit
om iets van Brabants mooiste
natuurparken te ontdekken.

Als je in de winter naar de Efteling gaat, stap
je een waar sprookjesland binnen. Geniet
van je favoriete sprookjes of ga lekker bij het
Vreugdevuur zitten om op te warmen en te
luisteren naar de mooiste liederen. Wist je
trouwens dat je ook een nachtje (of meer) in
de Efteling kunt slapen? De Winter Efteling in
Kaatsheuvel is er tot en met 31 januari 2019.
 anaf station Breda, Tilburg en
V
‘s-Hertogenbosch rijden er Efteling Express
bussen.

Kerstshoppen in Eindhoven

In de wintermaanden verandert de Brabantse
stad Eindhoven in een prachtig, winters sprookje.
Dompel jezelf onder in de sfeervol verlichte stad
en snuffel op de vele kerstmarkten die de stad rijk
is, drink een kop warme chocolademelk of zwier
over de ijsbaan in de binnenstad. Kortom: voor
een dag vol vertier zit je in Eindhoven goed!
Je bereikt de stad eenvoudig door de auto
voordelig te parkeren bij P&R terrein Meerhoven
of het tijdelijke P&R terrein bij de Aalsterweg.
Vanaf station Eindhoven is de binnenstad op
loopafstand.
www.bravo.info/transferia Kijk voor meer
informatie over de transeria op:
www.bravo.info/transferia
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De Stippelberg is goed bereikbaar per bus vanaf
station Helmond. Plan je reis op Bravo.info

Strijp-S

Op het voormalige Philips-terrein huisvest nu de
culturele broedplaats Strijp-S. Tussen de oude
fabriekspanden en het markante klokgebouw vind
je bijzondere barretjes, hippe winkels en bijzondere
initiatieven. Reis je mee? Breng bijvoorbeeld
een bezoek aan het Ketelhuis. In 1929 werd het
gebouw gebruikt om elektriciteit op te wekken, nu is
het een populair restaurant!
Strijp-S is goed bereikbaar per bus vanaf
station Eindhoven. Plan je reis op bravo.info

Textielmuseum Tilburg

Als je zin hebt in een dagje uit, is het Textielmuseum in
Tilburg een leuke plek om naartoe te gaan. Naast een
museum werken er in het TextielLab dagelijks studenten, ontwerpers en kunstenaars. Deze bijzondere
samenwerking leidt tot verrassende designproducten,
nieuwe technieken en kunstwerken. Uiteraard allemaal
van textiel. Als bezoeker ben je getuige van het gehele
proces, van schets tot eindproduct.
Vanaf Station Tilburg kun je met buslijn 5 naar
het museum. De bus stopt voor de deur.
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Dienstregeling

De wijzigingen in de
nieuwe dienstregeling
Ieder jaar verandert de dienstregeling van de bussen en treinen in december. Dit
jaar gebeurt dat op 9 december. Op sommige lijnen zijn er kleine route wijzigingen,
op andere lijnen wijzigen vertrek- en aankomsttijden. Hieronder vind je het
overzicht van de wijzigingen in Brabant.

Belangrijkste wijzigingen in
Zuidoost-Brabant bij

De stad- en streeklijnen
Op lijn 2 naar Blixembosch en lijn 4 naar
Heesterakker wordt in de periode van 6 juli t/m 17
augustus 2019 een hoogzomerdienstregeling gereden.
De frequentie wordt overdag van ma t/m zat gehalveerd
i.v.m. het lage aantal reizigers.
Lijn 9 naar Son en Breugel rijdt op zondag alleen nog
op het traject Son en Breugel - WoensXL / ZH Catharina.
Lijn 406 gaat op zondag het traject Eindhoven Station –
Meubelboulevard Ekkersrijt bedienen.
Op lijn 17 naar Roosten wordt op ma t/m vrij tussen
09.00 en 13.00 uur de frequentie gehalveerd i.v.m. het
lage aantal reizigers.
Lijn 55 wordt per 9 december 2018 opgeheven.
Reizigers van lijn 55 kunnen vanaf 9 december gebruik
maken van Bravoflex in Eindhoven-Zuid, Veldhoven,
Aalst en Waalre.
De 100-lijnen
Lijn 102 wordt per 9 dec 2018 opgeheven en vervangen
door een uitbreiding van Bravoflex Helmond op het
traject Stiphout – Nuenen Centrum.
De route van lijn 117 in Valkenswaard wordt
aangepast. In de ochtenduren rijdt lijn 117 vanaf
Valkenswaard, Markt via Dommelsestraat,
Nieuwe Waalreseweg en Geenhovensedreef naar
Eindhoven, waardoor voor reizigers uit wijken Het
Gegraaf, Kerkakkers en Geenhoven een snellere
reismogelijkheid wordt geboden. ’s Middags wordt deze
route vanuit Eindhoven gereden door lijn 117.
Lijn 123 tussen Boxmeer en Gemert wordt in
vakantieperioden opgeheven i.v.m. het lage aantal
reizigers.
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De 300-lijnen
De rijtijden zijn veelal gewijzigd, waardoor de punctualiteit
wordt verbeterd.
Op lijn 324 naar Geldrop wordt op ma t/m vrij tussen
09.00 en 14.30 uur het aantal ritten gehalveerd i.v.m. het
lage aantal reizigers.
De 400-lijnen
Lijn 400 (Airport Shuttle) - rijdt via de busbaan
Montgomerylaan, voor minder vertragingen en meer
comfort. Lijn 400 stopt onderweg alleen bij bushalte
WoensXL/ZH Catharina en niet bij andere haltes. De
reizigers vanuit Eindhoven-Noord, Nuenen, Son en
Breugel kunnen op die haltes overstappen voor een
kortere reis naar Airport.
Op lijn 402 naar Veldhoven Zonderwijk en lijn
403 naar Oerle wordt in de periode van 6 juli t/m 17
augustus 2019 een hoogzomerdienstregeling gereden.
De frequentie wordt overdag van ma t/m zat gehalveerd
i.v.m. het lage aantal reizigers.
Op lijn 404 worden in de ochtendspits 3 extra ritten
Nuenen – Eindhoven aangeboden tussen 07.00 en 08.00
uur.
Op lijn 405 naar Achtse Barrier wordt in de
periode van 6 juli t/m 17 augustus 2019 een
hoogzomerdienstregeling gereden. De frequentie wordt
overdag van ma t/m zat gehalveerd i.v.m. met lage aantal
reizigers. Op zondag rijdt lijn 405 de gehele dag 2x per
uur, omdat op het gezamenlijke traject lijn 406 op zondag
tijdens daguren rijdt.
Lijn 406 rijdt op naar Meubelboulevard Ekkersrijt.
Deze lijn gaat ook op zondagen van 09.00 uur - 19.00
uur twee keer per uur rijden.
De 600-lijnen: Scholierenlijnen
Lijnnummer scholierenlijn 608 is gewijzigd in lijn
610.
Nieuwe scholierenlijn 608 gaat via Boschdijk naar
eindhalte Estafettelaan op Marathonloop.
Scholierenlijn 658 wordt opgeheven. Scholieren
kunnen meereizen met buurtbus lijn 258.

De buurtbuslijnen
Een nieuwe route voor lijn 259. Vanuit lieshout gaat hij
via kern Gerwen en de Berg in Nuenen naar eindhalte
Nuenen Centrum rijden. Traject Nuenen – Stiphout van
lijn 259 komt te vervallen. Reizigers kunnen hier
gebruik maken van Bravoflex Helmond, reizigers uit
Stiphout (en Helmond) kunnen met Bravoflex Helmond
naar Nuenen Centrum reizen.
Lijn 260 rijdt 1 keer per uur vanuit Nuenen naar
Geldrop Ziekenhuis via de volgende route: Europalaan
- Geldropsedijk - De Huufkes – Collse Hoefdijk Nuenenseweg - Wielewaal - Helze - Stationsstraat Parallelweg - Laarstraat - Bogardeind.
Bravoflex
Vanaf 9 december is Bravoflex ook te bestellen in
Eindhoven-Zuid, Veldhoven, Aalst en Waalre.
Kijk voor meer informatie op www.bravoflex.info

Belangrijkste wijzigingen in
West- en Oost-Brabant bij

Lijn 1 Breda Blauwe Kei - IJpelaar en Bavel
Lijn 1 rijdt overdag elk kwartier in plaats van elk half uur
naar de Groot IJpelaardreef in de wijk Blauwe Kei en
IJpelaar. In de vooravond en zaterdag overdag 3 keer
per uur. Elk half uur rijdt lijn 1 door naar Bavel en in de
vooravond en zaterdag overdag 1 keer per uur.
Lijn 325, 326, 327, 626 Raamsdonksveer Oosterhout - Teteringen – Breda
Vanaf Oosterhout rijden meer ritten na het Centraal
Station door naar de Claudius Prinsenlaan, Amphia
Ziekenhuis Molengracht en kantorengebied Bijster.
In de ochtendspits rijdt elke vijf minuten een bus van
Oosterhout via Teteringen naar Breda.
Nieuwe Lijn 134 Raamsdonksveer - Waspik Sprang-Capelle – Waalwijk
Lijn 134 rijdt op werkdagen tot 21:00 uur tussen

Raamsdonkveer, Waspik en Waalwijk ieder uur en in de
spitsuren elk half uur. Overstappen in Raamsdonksveer
op de Brabantliner, lijn 123 en lijn 326. In Waalwijk op
lijn 136, 300 en 301.
Station Gilze-Rijen: snel bereikbaar vanuit Gilze en
Dongen
Lijnen 130 en 131 zijn vernieuwd en rijden elk half uur
vanuit Gilze naar/van Station Gilze-Rijen.
Vanaf halten De Volckaert en Middellaan in Dongen rijdt
de nieuwe spitslijn 631 elk half uur naar/van Station
Gilze-Rijen. Op Station Gilze-Rijen kun je overstappen op
de Sprinters naar Breda en Tilburg.
Nieuwe Spitslijn 654 tussen ’s-Hertogenbosch,
Schijndel en Eindhoven
Snelle verbinding tussen ’s-Hertogenbosch, SintMichielsgestel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Eindhoven
in de ochtend- en middagspits.
Sint Oedenrode aangesloten op Bravodirect netwerk
Er is een nieuwe halte in Sint-Oedenrode bij de op-/afrit
A50 voor Bravo Direct lijn 305, spitslijn 605 en lijn
157. Dit betekent een snelle verbinding naar Eindhoven
en Uden/Oss voor de inwoners van Sint-Oedenrode.
Gewijzigde route Goirle De Hellen
In Goirle gaat lijn 2 een andere route rijden door de wijk
De Hellen via Hoogeindseweg – Kempenlaan. Buurtbus
295 neemt de huidige route van lijn 2 door De Hellen
over.
Gewijzigde route Tilburg Reitse Hoevenstraat
Door de aanleg van een snelfietsroute in het Tilburgse
Reitse Hoevenstraat gaat stadslijn 1 via de Postelse
Hoeflaan rijden en Bravo Direct lijnen 327/328 via de
Ringbaan West.
Gewijzigde route Onderwijsboulevard
‘s-Hertogenbosch
Alle buslijnen gaan een nieuwe route rijden
via Vlijmenseweg – Koningsweg in plaats van
via de Onderwijsboulevard. Bij het kruispunt
Onderwijsboulevard – Vlijmenseweg komen nieuwe
haltes.
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Kijk,
lees &
luister

Nieuwe thriller van Lars Kepler

Een koning op
het podium

Een boek lezen,
muziek luisteren,
een filmpje pakken
of een nieuwe app
downloaden: allemaal
manieren om heerlijk
te ontspannen. Ook
als je even geen zin
hebt om te werken
of studeren. Bravo
magazine maakt
een selectie van de
leukste films, boeken,
Spotifylijstjes en apps
van dit moment.

De thrillers van de Zweedse schrijver Lars Kepler staan garant
voor nagelbijten en urenlang leesplezier. In Lazarus wordt in een
appartement in Oslo een dode man gevonden. De politie ontdekt dat
het slachtoffer een tot dan toe onbekende grafschenner is. Als enkele
dagen later een Duitse collega de hoofdpersoon Joona Linna om hulp
vraagt bij een ander moordonderzoek, ziet Joona een patroon. Het
is krankzinnig, maar hij kan het niet negeren… 544 pagina’s | Cargo |
November 2018 | Prijs Bol.com € 21,99

Muziekliefhebbers van
Queen opgelet: sinds 1
november draait de film
Bohemian Rhapsody in de
Nederlandse bioscopen. Een
bijzonder eerbeton aan de
muziek van Queen, maar ook
aan hun uitzonderlijke zanger
Freddie Mercury. De band
en de zanger groeiden uit
tot ’s werelds meest geliefde
entertainers. Je ziet hoe de
band snel populair werd en
kunt meezingen met alle
bekende hits. Tegelijkertijd
zie je ook hoe Mercury’s
levensstijl uit de hand liep,
iets wat er bijna voor zorgde
dat de band ineenstortte…
Nu in de bioscoop

Onderweg
Een beetje liefde met All You Need is Love
Wie kent de bekende kerstspecial op tv nou niet? All You Need is Love! En
daar is nu een leuke, romantische comedy voor het hele gezin over gemaakt.
Het verhaal gaat over Maarten ter Horst, presentator van het populaire
programma. Hij stapt op de vooravond van de befaamde kerstspecial in het
vliegtuig en vlucht naar de Schotse hooglanden. Wanhopig zoeken producer
Olav en assistent Japie naar een nieuwe host. Valt nu de hele kerst in duigen
zonder de enige, echte Dr. Love? Nu in de bioscoop

Vermaak je offline
Tegenwoordig zijn we allemaal ‘online’. Even een spelletje doen, het
laatste nieuws lezen of snel een berichtje versturen; dit kan anders vindt
schrijver Vincent Wijers. Zijn boek, Happy Time Offline, staat vol met
originele ideeën en activiteiten die je zónder internet of een schermpje
kunt doen. Trek er bijvoorbeeld op uit met het boek en kijk of je de
verschillende bladsoorten kunt herkennen of ga de uitdaging aan en koop
een maand lang dingen alleen maar offline…
128 pagina’s | Luitingh-Sijthoff | november 2018 | Prijs Bol.com € 15,-
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Als niet-abonnee én abonnee
van Spotify kun je gebruikmaken van de leukste playlists.
Zet bijvoorbeeld de ‘Onderweg’
lijst, samengesteld door Digster
Nederland op en geniet van de fijnste muziektunes om je reis nog aangenamer te maken.
De lijst wordt wekelijks geüpdatet en bevat
iedere keer weer nieuwe muziek. Van lekkere,
relaxte popliedjes tot zogenaamde ‘golden
oldies’ die áltijd leuk zijn om naar te luisteren!

Netflix
De populaire streamingsdienst heeft het
voor reizigers nóg leuker gemaakt: veel
van je favoriete titels kun je downloaden
en zonder internet op je telefoon rustig bekijken! Kijk
bijvoorbeeld naar het nieuwste seizoen van Making
a Murderer, House of Cards of Elitè. Wedden dat je
busreis dan ineens een heel stuk sneller gaat?
De Netflix-app is beschikbaar voor Android en iPhone

’n Goede Bui
Een andere playlist, samengesteld
door Spotify Nederland, is ’n Goede
Bui. Want weer of geen weer, met deze
muziek kom je altijd weer in een goede
bui terecht. De nummers in de lijst zijn
bedoeld om je vrolijk te laten voelen. En ook deze lijst
verandert iedere week weer van samenstelling. Waan
je bijvoorbeeld in zomerse sferen met muziek van
George Ezra of Chef’Special. Gegarandeerd succes!

Woord Reis
Als je van spelletjes houdt, zit je
met dit spel gegarandeerd goed.
Maak onderweg naar hartenlust
kruiswoordpuzzels en woordzoekers. Het
spelletje is ingedeeld in meer dan 2.000
levels. Het enige minpunt aan deze app? Het
is wel super verslavend…
De app Is alleen beschikbaar voor android
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Gadgets

Reizigersinterview

Handige gadgets
voor onderweg
Als je regelmatig met het openbaar vervoer
reist, zijn er genoeg leuke hebbedingen om
bij je te hebben om je reis nóg aangenamer
te maken. In deze rubriek zetten we leuke,
handige gadgets voor je op een rijtje.

Het perfecte plaatje!
Met deze polaroidcamera van Fujifilm kun je je dagjes weg meteen
vastleggen! De camera heeft vier
verschillende belichtingsstanden
en een high-key modus waardoor
de foto’s een zachtere uitstraling
krijgen. De poloraids worden direct
afgedrukt in creditcardformaat en
met een witte rand. Door het selfiespiegeltje maak je ook gemakkelijk
en selfie! Via hema.nl, € 75, -

Lekker licht lezen
Niet constant zware boeken
mee willen slepen? Dan
biedt een e-reader uitkomst!
Hij is handig, licht en je kunt
ruim zesduizend boeken
opslaan. Ideaal tijdens reizen
met het openbaar vervoer.
Deze heeft een 6 inch HDscherm en is ook nog eens
voorzien van de nieuwste
schermverlichtingstechniek
van Kobo: ComfortLight PRO.
Via bol.com, € 129,99

Hippe USB-stick

Raak nooit meer je bestanden kwijt met deze hippe usbstick in de vorm van een retro VW-busje! Sla je bestanden
op op deze 8 gigabyte stick. Op je werk steek je gemakkelijk de stick in de computer om er verder aan te werken.
En met zo’n leuk design is het een graag geziene gast op
je bureau, nietwaar? Via Fruugo.nl, € 30,95

Charles
Loots

Leeftijd: 81 jaar

Even opladen

Zul je net zien: je zit in de bus naar huis
na een lange dag gewerkt te hebben
of naar school te zijn geweest, is je
telefoon bijna leeg! En dat terwijl je net
even wilde surfen op het web. Geen
nood! Deze hippe design powerbank
is de oplossing. Zorg dat hij opgeladen
in je tas zit en je telefoon is binnen no
time weer opgeladen. Via smartphonehoesjes.nl, € 19,95

Lichtgewicht voor
onderweg

Deze hippe minirugzak van het Zweedse outdoor-merk Fjällräven is je perfecte
metgezel voor een dagje uit of voor dagelijks
gebruik. De tas is water- en vuilafstotend en
heeft stevige draaghengsels en verstelbare
schouderriemen. Hij is verkrijgbaar in veel
verschillende kleuren, dus er zit altijd één
voor jou tussen!
Via travelbags.com, € 79,90
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‘Dat je tegenwoordig
ook kunt pinnen in de
bus is handig’

We treffen Charles, zittend op een bankje, op
Eindhoven Centraal Station aan. Hij kijkt naar alle
voorbijlopende reizigers. De één zit met zijn neus in
zijn telefoon, de ander is aan het bellen of aan het
genieten van het zonnetje.
Charles lacht vriendelijk. ‘We hebben net even “gestad”,’
vertelt hij terwijl hij wijst naar zijn vrouw die iets
verderop staat. ‘Dat noemen we altijd zo als we even
wat boodschapjes hebben gedaan in het centrum. We
gaan nu weer naar huis.’ Voor Charles en zijn vrouw is
de bus een ideale manier om zichzelf van A naar B te
verplaatsen. ‘We pakken ook regelmatig de auto, maar
hier in de binnenstad is parkeren erg duur. Dan is de
bus natuurlijk een uitkomst. Met onze OV-kaart checken
we in en dan hoeven we alleen maar te gaan zitten.’ De
inmiddels gepensioneerde Charles vertelt dat hij vroeger

samen met zijn vrouw regelmatig uitstapjes maakte.
‘Dan gingen we bijvoorbeeld met de trein en bus een
dagje naar Amsterdam of Rotterdam. Lekker de stad in,
ergens een appelflap eten en mooie dingen bekijken.’
Dat je tegenwoordig ook kunt pinnen in de bus, vindt
Charles handig. ‘Wij doen het niet, maar ik kan me heel
goed voorstellen dat het voor veel mensen een uitkomst
is!’ Hij staat snel op van het bankje als hun bus eraan
komt. ‘We gaan nu lekker naar huis. Op naar de warme
kachel!’

Tip: W
 il je toch contant een kaartje kopen? Kijk op bravo.info/
verkooppunten voor een verkooppunt bij jou in de buurt.
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Bravoflex

Moerdijk en Roosendaal

Snel, gemakkelijk en voordelig:

Vanaf 9 december ook in Eindhoven,
Veldhoven, Aalst en Waalre
Bravoflex is de handige en flexibele vervoerservice op afroep die zonder
vaste route rijdt van halte naar halte. Je bepaalt zelf hoe laat je wordt
opgehaald, vanaf welke halte en waar je naartoe wilt. Een dienstregeling is er
niet. Door middel van de OV flex app of ovflex.nl/booking kun je gemakkelijk
een rit boeken.

De naam zegt het eigenlijk al: Bravoflex, een flexibele
vervoersservice omdat jij degene bent die de touwtjes
in handen heeft. Bravoflex rijdt vanaf 9 december ook
in Eindhoven, Veldhoven, Aalst en Waalre. Deze extra
reisdienst bóvenop alle bestaande buslijnen maakt
het nog makkelijker om van A naar B te reizen binnen
de regio. Je bepaalt alles zelf: bij welke halte je wordt
opgehaald, hoe laat en waar je naartoe gaat. Door
middel van de OV flex app of de boekingswebsite (ovflex.
nl/booking – alleen te openen via Google Chrome) kun
je je rit eenvoudig reserveren. Je selecteert je vertrek- en
aankomsthalte en je gewenste vertrektijd. Zodra je dat
hebt gedaan, wordt binnen enkele seconden berekend
hoe laat je kan worden opgehaald om op tijd op je
bestemming te arriveren. Daarna hoef je pas te beslissen
of je Bravoflex bestelt of niet. Ideaal toch?

Betaalwijze

Bravoflex breidt zich verder
uit! Vanaf 9 december gaat
de busdienst ook rijden in
de plaatsen Moerdijk en
Roosendaal.
Voor meer informatie kijk je
op www.bravoflex.info

Hoeveel je betaalt hangt af van het gebied waarin je reist.
Je kunt betalen met je OV-chipkaart, pinpas of creditcard.

De voordelen op een rij

Het succes van Bravoflex in Helmond

v  Het is eenvoudig te reserveren via de
gratis app of boekingswebsite

Bravoflex is al erg populair in andere delen van Brabant,
zoals in Helmond. Bravoflex is daar succesvol gestart in
december 2017. Na het grote succes in Helmond breidt
Hermes de dienst uit naar Eindhoven-Zuid, Veldhoven,
Aalst en Waalre. De start van Bravoflex op 9 december
gaat gepaard met de start van de nieuwe dienstregeling.

v  Je bepaalt zelf je reistijden

v  Je hebt directe verbindingen;
overstappen hoeft niet meer
v  Je hebt gegarandeerd een zitplaats
v  Je bent snel op je bestemming

v  Het is rolstoelvriendelijk vervoer
v  Beoordeel je rit na afloop

Bedieningstijden
Bravoflex Eindhoven rijdt van maandag tot en met
vrijdag van 7.00 tot 21.30 uur. Zaterdag en zondag
van 9.00 tot 21.30 uur. Let op: De bedieningstijden
van Bravoflex verschillen per gebied. Zo kun je
Bravoflex in Helmond niet op zondag boeken.
Meer weten over de handige vervoersserive en in
welke gebieden Bravoflex rijdt? Ga naar
www.bravoflex.info
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Stadskaartje

Onbeperkt reizen in het
weekend met het Stadskaartje

‘De reizigers
zijn onze
voelsprieten’
Nienke Schuurmans

Arriva introduceert het Stadskaartje: in het weekend kun je een hele dag
reizen in Breda, ’s-Hertogenbosch of Tilburg voor maar drie euro!

Het openbaar vervoer is constant onderhevig aan
veranderingen en daar heeft iedereen wel een
mening over. Iemand die zich daar iedere dag
mee bezighoudt, is Nienke Schuurmans. Ze werkt
sinds zes jaar bij Reizigersoverleg Brabant als
Communicatie- en procesmanager West-Brabant.
‘Simpel gezegd adviseren wij de Provincie NoordBrabant en de vervoerders Arriva en Hermes op
het gebied van openbaar vervoer. We putten onze
inbreng uit een grote groep mensen die regelmatig
met het openbaar vervoer reizen.’

OV Reizigerspanel Brabant
De vrijwilligers waaruit zij putten, nemen bijvoorbeeld
deel aan het OV Reizigerspanel Brabant. Zij delen
hun ervaringen, met name wat betreft busgebruik.
Via het reizigerspanel kunnen we gerichte vragen
stellen, bijvoorbeeld over de klachtenafhandeling,
informatievoorziening, voor- en natransport, etc.,
De resultaten die daaruit komen, bespreken we
vervolgens met de vervoerders en de Provincie
Noord-Brabant.’
Het OV Reizigerspanel Brabant is altijd op
zoek naar nieuwe mensen. De eis? Als je maar
regelmatig met het OV reist. ‘Dit kan met de bus of
trein zijn, of met de Regio- of Deeltaxi. Iedereen
die zijn stem wil laten horen, kan zich aanmelden
via ovpanelbrabant.nl. Ongeveer zes keer per jaar
vul je dan een vragenlijst in. Zo draag je bij aan een
beter openbaar vervoer én spaar je “busjes”. Deze
busjes kan je inzetten voor cadeaubonnen, maar
ook gebruiken voor een donatie bij een goed doel.’

Geldigheid

Werkgroepen

Een museum bezoeken, lekker uit
eten of een dagje shoppen? Met het
Stadskaartje kan het in de steden
Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg
allemaal. In deze drie grote steden
in Brabant is het vaak erg druk
in het weekend en dat maakt het
lastig om je auto in de binnensteden
te parkeren. Maar reizen met het
openbaar vervoer gaat makkelijker
én is een stuk sneller dan de meeste
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mensen denken. Files kunnen
worden omzeild via de busbaan en
je hoeft niet naar een parkeerplek te
zoeken.

Het Stadskaartje
Met dit kaartje kun je onbeperkt
reizen in de stad voor maar drie
euro. Je kunt het kaartje kopen bij
de buschauffeur in de bus of in de
voorverkoop bij één van de Arriva

Het Stadskaartje is één dag
geldig in het weekend (zaterdag
of zondag) op alle stadslijnen
in Breda, ’s-Hertogenbosch
en Tilburg. Koop je kaartje bij
de buschauffeur óf bij een van
de Arriva OV-servicepunten in
Brabant.
Stadslijnen Breda:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 11
Stadslijnen
’s-Hertogenbosch:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 en buurtbus
250 (niet geldig op de
transferiumlijnen)
Stadslijnen Tilburg:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

OV-Servicepunten in Brabant. En
wist je dat je met één Stadskaartje
ook twee kinderen in de leeftijd van 4
t/m 11 jaar gratis mogen meereizen?
Zo wordt het nog aantrekkelijker om
met de bus een bezoek te brengen
aan de stad en een leuke dag te
beleven!

De werkgroepen zijn net weer even anders dan
het reizigerspanel, omdat de vrijwilligers dan fysiek
aanwezig zijn om over bepaalde onderwerpen te
praten. ‘Ook hier kunnen we altijd nieuwe mensen
gebruiken.’

Elke dag reizen duizenden mensen
met het openbaar vervoer in Brabant.
En zoveel mensen, zoveel wensen. Bij
Reizigersoverleg Brabant, het officiële
adviesorgaan van de provincie NoordBrabant en de vervoerders, weten ze dat
maar al te goed. Het bureau bespreekt
dagelijks OV-kwesties en beredeneert
daarbij vanuit het belang van de reiziger.
Nienke Schuurmans is Communicatieen Procesmanager West-Brabant bij
Reizigersoverleg Brabant.

Iets wat Nienke extra wil benadrukken, is dat ze
geen klachtenbureau zijn. ‘We proberen positief
en opbouwend mee te denken met de vervoerders
en de Provincie. We staan klaar voor de reizigers
en proberen op die manier hun belangen het beste
te behartigen.’ Volgens Nienke staat of valt de
organisatie dan ook met de vrijwilligers. ‘Zij zijn onze
voelsprieten, we draaien op hun kennis en ervaring.
Wij zitten namens de reizigers aan verschillende
overlegtafels. Dus bij deze een dikke pluim voor
onze vrijwilligers. We zijn enorm dankbaar voor hun
bereidheid om een steentje bij te dragen en ons te
helpen om het openbaar
vervoer constant te
verbeteren We zijn
ontzettend blij met hen!’
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Hotspots

Cultuur snuiven
op
z’n

Brabants

Een dagje uit in eigen land is áltijd een goed idee. Met onze tips ga
je goed voorbereid op pad, want we hebben de leukste, mooiste
en interessantste hotspots voor je uitgezocht. Deze keer is het de
beurt aan Breda. Een stad met voor ieder wat wils: van shopping en
bourgondisch eten tot cultuursnuiven; Breda heeft het.

Betoverend Breda

Van 14 december tot en met
6 januari mag Breda zich
de warmste en gezelligste
winterstad van Nederland
noemen. Beeld je de geur van
een knetterend haardvuur en
gepofte kastanjes in, de klanken
van een koor die de mooiste
kerstliederen zingen en de
kruidige smaak van glühwijn. En
het allermooiste aan dit alles: het
is gratis!
Grote Markt
Fotograaf: Gré van Pelt

La Bohème

Chocoladeliefhebbers opgelet, want
niet alleen de Belgen kunnen lekkere
chocola maken, ook in Breda zijn
ze er hartstikke goed in. Niet zo
gek dat de binnenstad van Breda
vele chocoladewinkeltjes kent. Bij
deze winkel komt alles in een roze
doosje. Van handgemaakte bonbons,
chocoladefondues, roomtruffels,
chocoladekoekjes… allemaal
lekkernijen waar je maar moeilijk
vanaf kunt blijven. En als je niet zo’n
chocoladeliefhebber bent, is het
monumentale pand ook zéker de
moeite waard.
Prinsenkade 2

Stedelijk Museum Breda

In het Stedelijk Museum wordt de geschiedenis van de
voormalige vestingstad verteld aan de hand van bijzondere
kunstwerken en voorwerpen. Wandel door de geschiedenis
van de Tachtigjarige Oorlog naar de tijd van de Industrie
tot het nieuwe station. Naast deze tentoonstelling heeft het
museum regelmatig wisselende tentoonstellingen. Mocht
je na je museumbezoek tijd over hebben? Neem dan een
kijkje het meest geliefde biercafé van Breda ‘De Beyerd’ of
ga koffiedrinken bij KAMU.
Boschstraat 22

Eetbar PuiCk

Hou je van genieten en beleven? Dan zit je bij PuiCk goed! Lunch of dineer
in een groene oase van cactussen en hangplanten en zit op een van de vele
oude Chesterfieldbanken die het restaurant rijk is. Op de vloer liggen Perzische
tapijten, er staan verschillende tafels en stoelen en de en de gerechten worden
geserveerd op prachtige borden. Geniet van een ruime keuze uit streetfoodgerechten van over de hele wereld: een pitabroodje met Thais buikspek of
Libanees platbrood met Oosterse sukade tot Israëlische shakshuka of een
sushibowl. En als je het lastig vindt om te kiezen, ga dan voor de PuiCk Parade
en krijg een verzameling van kleine gerechtjes op je bord!
Veemarktstraat 56
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Kunstenaar Collin van der Sluijs
Fotograaf Rosa Meininger

Blind Walls Gallery

Ga eropuit en bekijk Breda door heel andere
ogen: de Blind Walls Gallery is namelijk een
museum in de buitenlucht. Sinds 2015 werkt
de organisatie aan een nieuw stadsgezicht
voor Breda en (inter)nationale kunstenaars
worden uitgenodigd om muurschilderingen
te maken. Schilderijen geïnspireerd op het
verleden, heden én de toekomst. Inmiddels
bestaat de collectie uit zo’n zeventig schilderingen die je eenvoudig kunt ontdekken door
middel van de Blind Walls Gallery app. Wandel
door de straten, zie grote én kleine kleurrijke
kunstwerken en laat je verrassen!
Op meerdere locaties in de stad
Kunstenaar Thijs Lansbergen
Fotograaf Edwin Wiekens
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Eindhoven Airport
Busverbinding

Vervoerbewijzen

Gezamenlijk rijden de lijnen 400 en 401 elke zes
minuten tussen Eindhoven Airport en het station
in Eindhoven. Daarmee hebben het centrum van
Eindhoven en Eindhoven Airport een hoogfrequente
verbinding waarmee reizigers snel op hun plaats van
bestemming zijn. Je staat binnen ongeveer twintig
minuten op Eindhoven Airport. Lijn 400 heeft één
tussenstop in Woensel en lijn 401 stopt bij meerdere
tussenliggende haltes.

1. Haal je vervoerbewijs bij de automaten op
Eindhoven Airport. Er is een automaat te vinden bij
de bagageband en twee automaten bij de bushalte.
Je kunt er een enkel kaartje of een retourtje kopen.
Let op: je moet wel in- en uitchecken met dit ticket.
2. Bij de NS-automaat kun je een combiticket naar
elk station in Nederland kopen.

Let op: er zijn vanaf 9 december wijzigingen op

lijn 400. Lijn 400 op deze route alleen bij bushalte
WoensXL/ZH Catharina en niet bij andere haltes.
Reizigers vanuit Eindhoven-Noord, Nuenen, Son en
Breugel kunnen bij deze halte overstappen op lijn
400 en krijgen hiermee een snellere verbinding naar
Eindhoven Airport.

Gemakkelijk reizen
van Eindhoven station naar
Eindhoven Airport!

Je reist gemakkelijk van Eindhoven station met lijn
400 of lijn 401 naar Eindhoven Airport (en andersom).
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3. In de bus bij de chauffeur kun je met je OVchipkaart, pinpas of creditcard ook een kaartje
kopen. Let op: je kunt niet meer met contant geld
betalen!

Naast een fysiek kaartje kun je ook online of via de app je kaartje kopen.
Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijkheden.

Spoordeelwinkel

M-ticket
Tranzer

Reis je met trein en bus? Dan is
Het Combiticket uit de Spoordeelwinkel erg handig. Het ticket
is geldig op de lijnen 400 en 401.
Je kunt een e-ticket (trein+bus)
voltarief kopen met bestemming
Eindhoven Airport op
ns.nl/spoordeelwinkel

Koop je liever via je mobiel
een busticket voor Eindhoven
Airport? Dat kan! Koop en
activeer je plaatsbewijs (of
plaatsbewijzen) van tevoren via
de Tranzer-app op je telefoon
en stap direct de bus in. Het
mobiele ticket is op elke buslijn
van Hermes te gebruiken voor 1
rit. Toon het ticket op je mobiele
telefoon aan de buschauffeur of
bij controle.

E-ticket

Koop je e-ticket in de webshop
van Hermes. Kies voor een
ticket geldig voor één rit of
ga voor een retourticket. De
e-ticket is alleen geldig op de
datum die op het e-ticket wordt
vermeld.
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Mevrouw, dit
is de eindhalte,
u moet hier
uitstappen

Reizigersinterview

Bravo prijs

Kakhiel
Ik moet
helemaal
niks

Mevrouw, dit
is de eindhalte,
u moet hier
uitstappen

‘Meestal luister
ik naar muziek
in de bus’

Ik moet
helemaal
niks

puzzel

Rij nog
maar een
rondje

Rij nog
maar een
rondje

woordzoeker

Vul onderstaande
woordzoeker in en maak
kans op 4 combitickets
van de Efteling! Stuur
de oplossing voor 31
december 2018 naar
info@newpublishers.nl en
wie weet kunnen we jou blij
maken met dit leuke uitje.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Zoek
ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

Bram
Kremers

Leeftijd: 25 jaar

Het is rustig op het busstation van Breda Centraal Station
als we Bram tegen het lijf lopen. Hij zit op een bankje op
zijn bus te wachten die hem naar huis brengt. ‘Ik ga nu
naar Langeweg. Ik ben net naar school geweest en heb nu
lekker weekend.’
Iedere schooldag pakt Bram eerst de bus om daarna
vanaf het station nog een eindje te fietsen naar de
St. Joost Kunstacademie. ‘Hiervoor studeerde ik
grafische vormgeving. Dat vond ik erg leuk en daarom
ga ik er graag mee verder. Vandaar dat ik nu aan de
kunstacademie studeer. Ik ben net begonnen en tot nu
toe bevalt het erg goed! Logo’s, huisstijlen of illustraties
maken is echt mijn ding. En de baanvooruitzichten lijken
ook goed, dus wat dat betreft hoop ik straks aan het
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werk te kunnen.’ In de bus pakt Bram graag even een
momentje voor zichzelf. ‘Ik ga niet zo snel een praatje
aan met anderen. Meestal luister ik naar muziek. Iets van
de Artic Monkeys of van Nirvana, vooral rock dus. Daar
hou ik wel erg van.’ Bram reist meestal tijdens de spits
met het openbaar vervoer. ‘Dat betekent vaak dat het erg
druk is. Dan vind ik het juist fijn als ik naar muziek kan
luisteren. Dan gaan die twintig minuten in de bus ook wat
sneller!’

Tip: Er is gratis Wifi in alle bussen in Brabant.

AANKOMST
BAGAGE
BRAVODIRECT
BRAVOFLEX
BREDA
BUSLIJNEN
CHAUFFEUR
COMFORT
DALKORTING
DEURNE
DIENSTREGELING
FIETS
GROENE HALTE
HELMOND
KLANT
NETWERK
OMLEIDING
OV-CHIPKAART
PRETTIG
REGIO
REIS
RITKAARTJE
ROOSENDAAL
SERVICE
SPITS
TAXBUS
TILBURG
VERTREKTIJDEN
VERVOERBEWIJS
VLUG
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MAKKELIJK
BETALEN
IN DE BUS

€

Stap in en betaal
met je pin!
Je kunt in de bus je kaartje kopen met PIN of creditcard. Ook zonder
OV-chipkaart kun je dus gemakkelijk reizen met de bus.

