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De Bernavette minibus rijdt weer 100% in de gemeente Sint-Agatha-Berchem. 

Berchemnaren met beperkte mobiliteit kunnen de Bernavette bij hun thuis laten 

toekomen en gebruiken om bij een halte naar keuze te gaan van de verschillende 

strategische plaatsen in de gemeente. 

Reeds enkele jaren biedt het OCMW van Sint-Agatha-Berchem mensen die het nodig hebben 

een oplossing om zich gemakkelijker in de gemeente te verplaatsen. Het is de Dienst Hulp aan 

Huis die de reserveringen beheert en reizen organiseert met zijn partner Solumob CVBA.  

« Veel senioren gebruiken de Bernavette om boodschappen te doen, naar een medische 

afspraak te gaan of om naar het gemeentebestuur te gaan omdat het een heel gemakkelijke, 

flexibele dienst is en dat met een democratische prijs", » legt Martin de Drée, de Secretaris-

generaal van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem uit.  

 

Praktische informatie 

Covid-19 maatregelen 

- Het dragen van een masker is verplicht.  
- Het is steeds mogelijk om vergezeld te worden door een persoon (die deel moet 

uitmaken van de familie)  
Uurrooster 

De Bernavette rijdt van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd op feestdagen van 8u tot 

18u.  

Informatie en reservatie 

Reserveer minstens 2 werkdagen voor de dag van transport bij de  Dienst Hulp aan huis van 

het OCMMW via 02/482 13 05 of per e-mail naar bernavette@cpas-ocmwberchem.brussels. 

Prijs en aankoop van tickets 

1,50€ per traject, verkoop van boekje met 10-rittenkaart. De boekjes worden per post 

opgestuurd na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van het OCMW BE36-0910-0411-

8081 met mededeling :  « Bernavette – Uw Naam » 

PERSBERICHT 

Dankzij de Bernavette van het OCMW is het gemakkelijk om zich te 

verplaatsen in de gemeente Sint-Agatha-Berchem! 

http://www.cpasberchem.brussels/
https://cpasberchem.brussels/fr/services-du-departement/le-service-aide-a-domicile/
mailto:bernavette@cpas-ocmwberchem.brussels
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CONTACT   

 
Jean-François Culot, Voorzitter  

0475/52 98 79  
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