
 

 BUSROOSTER de linde carnaval 2020   

 ROUTE BLAUW   

  plaats/opstappunt tijd minimum 

  Huissen, Cafetaria Jansen 21:30  

  Angeren, Rabobank 21:35  

  Doornenburg, halte Van Kol (op verzoek) 21:40 5 

  Gendt, halte Dorpstraat 21:44  

  Haalderen, halte Kerk 21:48  

  Bemmel, Winkelcentrum Markt 21:52  

  Oosterhout, t.o. Total Rotonde 22:05  

  Elst, Station NS 22:11  

  Lent, Station NS 22:15  

  Berg en Dal, De Hamer (op verzoek) 22:25 5 

    

 ROUTE  ROOD   

 plaats/opstappunt   

  Millingen, halte Gemeentehuis 22:00  

  Kekerdom, halte Haukes 22:04  

  Leuth, halte Kerkplein 22:08  

  Erlecom, halte Veerhuis 22:13  

  Ooij, halte De Sprong 22:16  

  Beek, halte van Randwijckweg 22:24  

    

 VERTREK DE LINDE ALLE BUSSEN 3:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Routeplanning (dagen en tijden) wordt via deze site en Twitter (#LiNDEbus), Instagram 
(delindegroesbeek) en Snapchat bekend gemaakt.  

Carnavalsprijs heen en terug € 10,-- 

Let op: De Linde kan geen vervoer garanderen. Zorg dat je eventueel alternatief vervoer achter de hand hebt, 
want er zijn grenzen aan de buscapaciteit. 
 
We hebben ook een aantal verzoekhaltes, b.v. omdat ze iets uit de richting liggen. De bus komt hier 
langs als je met ten minste met het aangegeven aantal personen bent. Daarvoor kun je elke 
carnavalsdag tot 20:00 u. bellen naar 024-3976666. Let op: zijn we gekomen en staan er minder 
mensen dan moet er voor de terugreis bijbetaald worden aan de muntenkassa! 
 
Vertrek De Linde (alle bussen) normaal 03:00 uur 
Bus-info: 024-3976666. Verzoekhaltes zie boven. 
Voor retour: officiële legitimatie verplicht! 
Lees de regels hieronder als je van deze service gebruik wilt maken! 
 
De regels van De Lindebus: 

• De Linde neemt geen aansprakelijkheid bij het niet kunnen vervoeren van alle passagiers; 
zorg dus dat je alternatief vervoer achter de hand hebt. 

• De chauffeur bepaalt wanneer de bus vol is; 
• De Linde garandeert de terugreis alleen voor mensen die ook op de heenreis in de bus 

zaten: is de bus te vol of valt de bus uit dan kunnen alle anderen niet mee terug; 
• Zorg dat je om 03.00 uur bij de busplaats bent, want anders: da's pech, Lindebus weg; 
• Ronde busmunt weggegeven, verloren of kwijt: nieuwe kopen, anders lopen! (bij vondst 

krijg je je geld terug: dus geef in dergelijk geval naam en telefoonnummer door); 
• Niet roken, eten of drinken in de bus; 
• Iedereen ruimt zijn eigen rotzooi op! Vraag tijdig naar de speciale zakken voor 

overgeven bij de steward. Komt het toch in de bus terecht, dan betekent dit een boete 
van € 10,--!; 

• Zorg dat je niemand tot last bent in de bus; 
• Tijdens de rit niet door de bus lopen; 
• Iedereen die zich schuldig maakt aan vernielingen en/of wangedrag wordt zowel de 

verdere toegang tot de Lindebus als wel de toegang tot De Linde ontzegd; 
• Mocht je na de heenreis niet naar binnen gaan, dan vervalt de waarde van de busmunt: je 

kunt hem niet gebruiken voor een volgende keer! In geval van overmacht (ziekte, e.d.) 
altijd via steward contact opnemen met de directie, dan kan ter plekke een regeling 
getroffen worden; 

• In geval van nood en alle situaties die daar om vragen, volg de aanwijzingen van de 
Linde-steward en de buschauffeur op; 

• Toegang tot de bussen en De Linde is altijd onder voorbehoud. 

 

 

 


