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Inleiding 

Oisterwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.  

Er is een gezellig, historisch centrum met een gevarieerd winkelaanbod. 

Er zijn vele terrassen en restaurants met een grote keur en diversiteit in het aanbod. 

Er zijn de beroemde bossen, vennen en heide, waarin het heerlijk ontspannen is. 

Kortom, Oisterwijk is een Parel in het Groen. Een meer dan 800-jaar oude vennenstadje met 

een dorps karakter! 

Oisterwijk; iedereen denkt meteen aan Cas Spijkers, Piet Plezier-fietsen en Robèrt van 

Beckhoven, de beroemde bakker. 

Maar bij Oisterwijk hoort ook de toeristentrein Parel Expres: letterlijk en figuurlijk de 

verbindende factor! 

 

De Parel Express 

Stichting Ons Oisterwijk is eigenaar van de Parel Express. De Stichting heeft als doel 

activiteiten te organiseren, die ten goede komen aan de gemeenschap van Oisterwijk in de 

breedste zin van het woord. De Stichting is onafhankelijk en wordt gevormd door 

vrijwilligers. 

Voor de Parelexpress is de volgende missie opgesteld: 

“De Parel Express is een sfeervolle trein, die zorgt voor een gastvrije, laagdrempelige en 

toegankelijke verbinding in en met Oisterwijk. 

De Parelexpress richt zich op bezoekers aan Oisterwijk, inwoners van Oisterwijk en 

organisaties en instellingen van Oisterwijk. 

De Parelexpress is een belevenis; het is de leukste manier om in en naar Oisterwijk vervoerd 

te worden. 

De Parelexpress wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Er is geen commerciële of 

politieke doelstelling; het gaat om het gemeenschapsbelang van Oisterwijk”. Een eventueel 

exploitatieresultaat wordt gebruikt om tarieven te verlagen of op andere wijze ten goede te 

laten komen aan de gemeenschap. 

De Parel Express verbindt jong en oud, ondernemers en inwoners,  gehandicapten, minder 

validen en minder bedeelden met de maatschappij. 

 

Stichting Ons Oisterwijk kent de zogenaamde SBBI-Status (Sociaal Belangbelang 

behartigende Instelling), waardoor giften en donaties zijn vrijgesteld van schenk- en 

erfbelasting. 

Meer informatie hierover kunt u nalezen op de website van Stichting Ons Oisterwijk: 

www.OnsOisterwijk.nl  
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Kernwaarden: 

 Kwaliteit: zowel de trein als de medewerkers stralen kwaliteit uit 

 Veiligheid 

 Stijlvol: de trein heeft een stijlvolle uitstraling, die past bij Oisterwijk 

 Sfeervol 

 Gastvrij 

Voor de Parelexpress is een plan van aanpak opgesteld voor de jaren 2017-2019. Dit wordt 

in de volgende paragraaf beschreven. 

 

Plan van Aanpak oktober 2016 - 2019 

 

Algemeen 

In het algemeen is het de doelstelling dat de Parel Express in deze periode uitgroeit tot een 

kenmerkend symbool van en geliefd element in Oisterwijk. 

Doel is dat er hierbij voldoende middelen en vrijwilligers betrokken zijn, waarbij de 

continuïteit van de Parel Express is gewaarborgd voor de middellange termijn. 

 

Vaste routes en dienstregelingen 

Voor de Parel Express zullen diverse routes en dienstregelingen worden ontwikkeld. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de diverse doelgroepen en belangstellenden. 

Iedere route en dienstregeling zal herkenbaar zijn voor de passagiers. 

 

De te onderscheden routes zijn: 

 

a. Vervoer 
Een passagier wil van A naar B. Men hoeft niet vooraf te reserveren en kan een kaartje 

kopen bij de trein. 

 

Regio 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

Oisterwijk 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  
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b. Thematische routes 
Bij thematische routes wordt stilgestaan bij een aantal thema’s. Dit zal gebeuren in de vorm 

van informatie over dit thema, de route als ook de halteplaatsen. 

De volgende thematische routes zijn beschikbaar: 

Tour of history 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

Natuurtoer 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

Culinaire tour 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

Christmas Carroll 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

Businesstour 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

Jaarmarkten en evenementen 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

c. Ritten voor besloten gezelschappen 
Op aanvraag kan de Parel Express worden gereserveerd besloten gezelschappen. Behalve 

stijlvol vervoer kunnen ook suggesties voor de inhoud van het programma worden gegeven. 

 

De Parelexpress wordt regelmatig gereserveerd voor een bedrijfsuitje, een familie-uitje, een 

bruiloft of een speciale ontvangst van een officieel bezoek 

 

 

d. Gemeenschap 
Stichting Ons Oisterwijk voelt zich nauw verbonden met de gemeenschap van Oisterwijk. 

Daarom heeft de Stichting als doelstelling om de Parel Express ook af en toe gratis ter 

beschikking te stellen aan speciale doelgroepen. De volgende initiatieven zijn hiervoor 

bedacht. 
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Lichtjestocht 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

Nostalgische tocht 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

Minder bedeelden 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

Ouderen 

>> voorstel wordt in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden uitgewerkt en door 

het bestuur vastgesteld <<  

 

e. Overige 
>> Overige voorstellen worden in overleg met de vrijwilligers/belanghebbenden 

uitgewerkt en door het bestuur vastgesteld <<  

 

Het programma van de Parel Express zal regelmatig gevoed worden door nieuwe ideeën of 

initiatieven. Denk bijvoorbeeld o.a. aan de sociaal-maatschappelijke verbinding die gelegd 

kan worden met bewoners van het AZC of de Hondsberg en de Oisterwijkse gemeenschap. 

Wat te denken van de mogelijkheden wanneer de Stichting Ons Oisterwijk zich tevens 

ontwikkelt als leerbedrijf voor de ontwikkeling van diverse genoemde toegevoegde 

waarden. 

Samenwerking met Centrummanagement, de horeca-ondernemers en de bedrijven in het 

Oisterwijkse buitengebied. 

 

Kortom: 

Met de Parel Express zit de Gemeente Oisterwijk op het goede spoor! 
 
Sponsormogelijkheden bedrijven en instellingen: 

- uiting op de locomotief (5 plaatsen | contract 3 jaar) 
- uiting op de wagons (10x) 
- uiting aan de binnenzijde (30x) 
- halteplaats voor de deur; regulier (10x) 
- halteplaats voor de deur; thema (10x) 
- reclame op beeldschermen (30x) 
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Voor meer informatie:  www.OnsOisterwijk.nl   of neem contact op met Harrie Marsé  06-
18511328 (tijdelijk contact telefoonnummer). Voor elke mogelijkheid geldt "op is op" .... er is 
veel belangstelling voor! 
 
Ambitie is om de trein begin oktober 2016 een nieuwe uitstraling te geven. Indien u een 
uiting op/in de trein wenst of voor uw bedrijf een halteplaats, wacht dan niet te snel met het 
leggen van contact 

 
 
Namens het Bestuur van de Stichting Ons Oisterwijk  
 
- Peter Dirks (voorzitter) 
- Kees van Dongen (secretaris) 
- Harrie Marsé (penningmeester) 


