De nieuwe route
voor buurtbuslijn 219
door Zevenbergen.
01 De start is bij station Zevenbergen,
dan naar halte St. Jorisstraat.
02 Rechtsaf Haveneind in.
03 Weg Haveneind vervolgen.
04 Weg wordt vervolgens Kerkhofweg en
daarna Galgenweg.
05 Rechtsaf Willem Alexanderlaan in.
06 Linksaf een klein stukje Zeestraat.
07 Rechtsaf Oranjelaan.
08 Stoplichten rechts, de N 285.
09 Stoplichten rechts, de Prins Hendrikstraat
in rijden.
10 Linksaf de Hazeldonkse Zandweg in.
11 Rotonde rechtdoor richting Etten-Leur.
Vanuit Etten-Leur:
01 Rotonde rechtdoor.
02 Over het spoor rechts,
de Prins Hendrikstraat in rijden.
03 Bij de stoplichten links, de N 285.
04 Stoplichten links, de Oranjelaan.
05 Linksaf een klein stukje Zeestraat.
06 Rechtsaf de Willem Alexanderlaan in.
07 Linksaf, de Galgenweg in, deze weg
wordt Kerkhofweg en daarna Haveneind.
08 Einde Haveneind linksaf de St. Jorisstraat.
09 Rotonde rechtdoor naar het Station.
10 Draaien bij het eindpunt, het Station.
Pauze.
Als er bij halte St. Jorisstraat geen passagiers
in de bus zitten kan je bij de rotonde rechtsaf
naar het gemeentehuis en daar pauzeren.

De gewijzigde route
voor buurtbuslijn 225
in Rijsbergen.
Het rondje Waterman vervalt.
Zijn er passagiers voor de Waterman laat ze
dan bij de oude halte uitstappen. (Veiliger)
Maar vertel er wél bij dat ze, om terug te
reizen, naar of halte Burg. Gommersstraat
of aan de Ettenseweg hun hand duidelijk
moeten opsteken als stopteken.

De gewijzigde route
voor buurtbuslijn 225
in Zundert.
Omdat de Molenstraat in Zundert op de schop
gaat en gewijzigd wordt in een eenrichtingsweg
zal de route vanaf 10 december 2017 gaan
via de Meirseweg, Burgemeester Manderslaan, klein stukje Wildertsedijk en de Industrieweg naar het Oranjeplein.
(Zie de groene route hiernaast).

De nieuwe route voor
buurtbuslijn 225 en 219
door Etten-Leur
Het rondje in verband met de Polio Bravis is
komen te vervallen. We rijden komende uit de
richting Rijsbergen, op de rotonde, Bredaseweg/Parklaan, linksaf naar het centrum van
Etten-Leur, de Valpoort.
Echter, de eerste 2 ritten die om 07.29 uur
en 08.29 uur uit Zundert vertrekken rijden
in Etten-Leur naar het Trivium. Dit is op de
kaart de lichtgroene route.
Ricjhting Zundert rijden we vanaf het centrum,
de Valpoort, op de rotonde, Bredaseweg/
Parklaan, direct rechtsaf de Couperuslaan in
richting Rijsbergen. Het rondje langs de Polio
Bravis vervalt.

