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De PAREL Express 

 
Verbindt mensen in en met Oisterwijk 

 

 

 



Stichting Ons Oisterwijk  PAREL Express 
  Planning 2022 opmaak 2021-10-30 
 

Blz. 2 
 

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 ‘t Groen. Een meer dan 800-jaar oude vennenstadje met 

een dorps karakter! 

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

Robèrt van Beckhoven, de beroemde bakker op het KVL-complex. 

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

verbindende factor! Wij willen dat Oisterwijk wordt gepositioneerd als kwalitatief 

onderscheidend vrijetijdsgebied zodat de toeristische-recreatieve bestedingen toenemen, 

de naamsbekendheid vergroot wordt, de werkgelegenheid toeneemt en de leefbaarheid 

versterkt wordt. Wij staan voor het vermarkten van Oisterwijk als toeristische bestemming 

en stadje met een onderscheidende positionering en identiteit. 

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 PAREL Express 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 ter reservering van de aanschaf van een nieuwe trein of 

deze 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 PAREL Express is een plan van aanpak opgesteld voor de jaren 2017-2019. Dit wordt 

in de volgende paragraaf beschreven. 

 

Plan van Aanpak 2021 - 2023 

 

Algemeen 

De PAREL Express is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een kenmerkend symbool van en 

geliefd element in Oisterwijk. Stichting Ons Oisterwijk wil – als beheerder van de PAREL 

Express – nadrukkelijk samenwerken met verschillende partijen in Oisterwijk ter facilitering 

en het coördineren van activiteiten die zijn gericht op een onderscheidende positionering en 

identiteit van Oisterwijk; inclusief de kernen Haaren, Moergestel en Heukelom. Tevens 

faciliteren en coördineren wij activiteiten gericht op het versterken van de samenwerking 

tussen horeca, dag- en verblijfsrecreatie en agro toeristische ondernemers uit het 

buitengebied van Oisterwijk en haar dorpskernen. 

 

Voor de stadspromotie – gericht op het samenbrengen, verbinden en coördineren van 

initiatieven – wordt o.a. de PAREL Express ingezet om (letterlijk) verbindingen te leggen 

tussen het historisch centrum van Oisterwijk met het natuurschoon in het buitengebied. Er 

zijn samenwerkingen tot stand gebracht ter bevordering van de omzet van de horeca (zowel 

in de stadskern, de dorpskernen alsook in het buitengebied), door arrangementen voor 

toeristen aan te bieden. 

 

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

continuïteit van de PAREL Express is gewaarborgd voor de middellange termijn. In de 

corona-jaren 2020 en 2021 is de PAREL Express niet inzetbaar geweest, waardoor er 

nauwelijks inkomsten zijn genoten om de noodzakelijke onderhoudskosten te kunnen 

dekken. Om de inzetbaarheid van de PAREL Express en de veiligheid van de toeristentrein te 

kunnen borgen zijn in 2022 extra middelen vereist om de activiteiten voort te kunnen zetten.  

 

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. 
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De te onderscheden routes zijn: 

 

a. PAREL Express Zomertoer 

De zomertoer wordt elk jaar verzorgd op zondagen. In 2022 vanaf  1 mei tot en met 30 
oktober in de vorm van “hop-on hop-off”. De trein heeft vaste haltes in het centrum en in 
het buitengebied. De hele route van begin tot eindhalte duurt 1 uur en 25 minuten. Zie: 
http://www.onsoisterwijk.nl/hop-on-hop-off-zomertoer/ 

In bijlage 1. Leest u meer over deze toeristentoer. 

 

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 

Sta stil bij de rijke historie van 800 jaar Oisterwijk. In de trein wordt uitleg gegeven over de 

historie van Oisterwijk, passend bij de route en de gebouwen.  

Er zijn een aantal halten bij historische plaatsen, waar kan worden uitgestapt. Voorbeelden 

van historische plaatsen zijn De Lind, De Leerfabriek, De Molen, Het Joods Kerkhof, kasteel 

Nemelaer, de Petruskerk van architect Kuipers en het stationsgebied Oisterwijk. 

Natuurtoer 

Beleef de prachtige en rijke natuur van Oisterwijk. Krijg uitleg van Frans Kapteijn, de 

beroemdste boswachter van Nederland. Hij vertelt over de prachtige natuurschoon, passend 

bij de route. Geen vastomlijnde route, want er is elk jaargetijde wel iets moois te zien in de 

grote natuurgebieden rondom Oisterwijk. Zie: 

http://www.onsoisterwijk.nl/reserveer-natuurtour/ 

In bijlage 2. Leest u meer over deze natuurtoer. 

Culinaire tour 

Speciale avondrit met een welkomstdrankje aan boord, waarna het voorgerecht, 

hoofdgerecht en nagerecht steeds in een ander restaurant wordt genuttigd. 

U hoeft niet te lopen en wordt opgehaald en afgezet bij het station. 

In bijlage 3. Leest u meer over deze culinaire tour. 

Christmas Carroll 

Tussen 6 december en 24 december rijdt de KERST Express door Oisterwijk. Stap in bij de 

kerstman en bezoek het feestelijke centrum van Oisterwijk. 

 

Businesstour 
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Een speciale rit voor ondernemers waarbij netwerken, kennisdelen en ontspanning 

onderdeel zijn van het programma. De PAREL Express zorgt voor de juiste verbinding 

onderling en van de programma-onderdelen. 

 

Jaarmarkten en evenementen 

De PAREL Express speelt in op evenementen en jaarmarkten om het bezoek aan deze 

evenementen te stimuleren. In overleg met de organisatoren wordt de optimale inzet 

bepaald. 

Denk bijvoorbeeld ook aan een samenwerking met de organisatie van de jaarlijkse ijsbaan in 

Oisterwijk. De PAREL Express wordt ingezet om de schooljeugd veilig van school naar de 

ijsbaan te brengen en weer terug naar school. 

 

 

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 PAREL Express wordt regelmatig gereserveerd voor een bedrijfsuitje, een familie-uitje, 

een bruiloft of een speciale ontvangst van een officieel bezoek. In verband met de 

maatregelen in verband met het corona-virus zijn vele feesten, partijen en bruiloften 

uitgesteld. Naar verwachting zal er in 2022 een grote inhaalvraag ontstaan. 

 

 

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 een voorbeeld 

hiervan: 

 

Lichtjestocht 

Één keer per jaar rijdt de trein ’s avonds speciaal voor gehandicapte medeburgers. We 

bieden hen een onvergetelijke tocht aan met licht, muziek, veel lol en wat lekkers. 

 

Nostalgische tocht 

Een tocht voor de bejaarde inwoners van Oisterwijk. Want wie het verleden niet eert ..! 

Nostalgische tocht met muziek van vroeger en stilstaan bij toen. Onderweg koffie met gebak 

of toch een advocaatje. 

 

Minder bedeelden 

Op speciale momenten (denk aan Kerst, Pasen en het Sinterklaasfeest) kan de PAREL Express 

ook ingezet worden ten behoeve van de minder-bedeelden in Oisterwijk. Een en ander in 

samenwerking/afstemming met de Stichting PCI en de Gemeente Oisterwijk. 
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Senioren 

De inzet van de PAREL Express voor senioren is wellicht de meest impactvolle van alle 

projecten. Het is van belang om ouderen letter "in beweging" te krijgen. Dat kan 

bijvoorbeeld een ritje naar Sportpark Den Donk zijn, maar ook bijvoorbeeld het Gerard 

Horvershuis  of een andere ontmoetingsplek in Oisterwijk. Evenals in de voorgaande jaren 

zal de PAREL Express weer ingezet worden voor het programma van Stichting Ontmoeting in 

Beweging. Zie: http://www.ontmoetinginbeweging.nl  

 

 

e. Overige 
Het programma van de PAREL Express zal regelmatig gevoed worden door nieuwe ideeën of 

initiatieven. Denk bijvoorbeeld 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: 

De PAREL Express verbindt mensen in en met Oisterwijk 
Met de Parel Express zit de Gemeente Oisterwijk op het goede spoor! 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie:  www.OnsOisterwijk.nl   mail 
info@onsOisterwijk.nl of neem contact op met Harrie Marsé  
06-18511328. 
 
 
Namens het Bestuur van de Stichting Ons Oisterwijk  

 
- Peter Dirks (voorzitter). 
- Harrie Marsé (penningmeester). 
- Vacant (secretaris). Wordt eind 2021 ingevuld. 
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Bijlage 1. Zomertoer 
 

De zomertoer wordt elk jaar verzorgd op zondagen. In 2022 vanaf  1 mei tot en met 30 
oktober in de vorm van “hop-on hop-off”. De trein heeft vaste haltes in het centrum en in 
het buitengebied. De hele route van begin tot eindhalte duurt 1 uur en 25 minuten. Zie: 
http://www.onsoisterwijk.nl/hop-on-hop-off-zomertoer/ 

Prijzen 

• Volwassenen € 5,00 
• Kinderen € 3,50 t/m 14 jaar. Kinderen t/m 4 jaar gratis. 
• Kaartjes koop je in de trein bij de chauffeur. 

Voor groepen van 10 tot 30 personen zijn er reserverings- en 
maatwerkmogelijkheden. Tot 10 personen hoef je niet te reserveren. 
Opstapmogelijkheden en tijden vind je op website, zie link. 
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Bijlage 2. Natuurtoer 
 

De Oisterwijkse boswachter en natuurgids Frans Kapteijns van Natuurmonumenten neemt u 

mee in de PAREL Express, de Oisterwijkse toeristentrein. Liefhebbers van natuurschoon en 

een goed verhaal, worden uitgenodigd voor een heerlijke toer door het mooie Oisterwijk, 

met de unieke en zeer gewaardeerde Oisterwijkse Natuurtoer. 

De Natuurtoer 

Het is een schot in de roos. De Natuurtoer omvat een rondrit van ruim 2,5 uur; inclusief een 

tussenstop bij het Oisterwijkse Bezoekerscentrum Groot Speijck. Het gemak en de 

gezelligheid van een rondrit met de PAREL Express, gecombineerd met de bijna 

onuitputtelijke informatie over de Oisterwijkse natuur en haar recreatieve historie. 

Terwijl de deelnemers rustig genieten van het uitzicht en de rondgang door Oisterwijk en 

haar alom bekende natuurschoon, vertelt Frans Kapteijns met zijn natuurminnende 

woorden over hetgeen langs de route voorbij komt. Hij vertelt onder andere over diverse 

straatnamen en hun relatie met de natuur, over bijzonder groen in het stadse dorp, en 

uiteraard ook over plant en dier in de Oisterwijkse bossen en rond de vennen. 

Vooral voor een gemêleerd gezelschap, met hele kleine en wat oudere benen, is deze rondrit 

met de PAREL Express ideaal. Een heerlijke middag die met trots aangeboden mag worden 

aan de inwoners van Oisterwijk, en de Oisterwijkse dag- en verblijfsrecreant. 

Deelnamekosten 

Minimum leeftijd is 8 jaar 

Vanaf 8 tot en met 14 jaar euro 6,00 (Inclusief BTW) 

Vanaf 15 jaar euro 8,00 (Inclusief BTW) 

Vertrekpunt 

De Natuurtoer start om 14:00 uur bij het voormalige zwembad De Leije (Hoek 

Baerdijk/Vloeiweg). Daar zijn voldoende lang-parkeer mogelijkheden. 

Er is een beperkt aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers (maximaal 3). 

Reserveren voor Natuurtoer Oisterwijk 

De Natuurtoer is er op de laatste woensdag van de maand. Alle voorgaande edities waren 

snel uitverkocht.   Reserveer daarom tijdig! 

De nieuwe data voor het jaar 2022 worden in januari op de website gepubliceerd. 
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Maatwerk Natuurtoer 

Bij voldoende deelname (minimaal 30 en maximaal 44 deelnemers) is het mogelijk een eigen 

Natuurtoer te organiseren. Uiteraard alleen indien Natuurtoer-gids Frans Kapteijns en de 

PAREL Express de gekozen dag beschikbaar zijn. 

De reserveringskosten bedragen euro 8,00 per persoon; met een minimum van euro 300,00. 

In de prijs in inbegrepen: Huur van de PAREL Express, de chauffeur, de natuurgids, brandstof 

verzekeringen en is btw-vrij. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Reserveringsverzoeken kunnen gedaan worden via het contactformulier op deze website of 

per mail info@onsOisterwijk.nl 
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Bijlage 3. Maatwerk Culinaire Tour (voorbeeld 18 november 2021) 
 
 
PAREL EXPRESS CULINAIRE TOUR OP 18 november 2021: 

- Donderdagavond 18 november               25 deelnemers en 2 vrijwilligers 
Gasten van buiten Oisterwijk. 

Heeft uw restaurant de gelegenheid en interesse om onze gasten op DONDERDAGAVOND 18 

NOVEMBER te verwelkomen? Onderstaand treft u onze uitgangspunten voor deelname: 

- Ontvangst 17:30 uur Lieve Lente. 17:45 uur vertrek voor een rondrit van 30 minuten door het 
centrum van Oisterwijk (consumpties voor eigen rekening) 

- VOORGERECHT 18:15 uur BURGERHUYS OISTERWIJK (euro 9,25 inclusief drankje) >> let op: 
zorg ervoor dat de gasten om 18:45 uur weer kunnen opstappen. 

- HOOFDGERECHT 19:00 uur Juffrouw Jobse Haaren (euro 16,00 inclusief drankje) >> let op: 
zorg ervoor dat de gasten om 20:00 uur weer kunnen opstappen. 

- NAGERECHT 20:30 uur Gerrithoeve (euro 9,25 inclusief dessert-likeur of aangeklede 
koffie)   >> let op: zorg ervoor dat de gasten iets na 21:00 uur weer kunnen opstappen. 

 
o Extra drankjes worden per deelnemer contant afgerekend 
o Het programma zelf wordt gefactureerd 

- Wij stellen het op prijs als de chauffeur een gang mee kan genieten en een alcoholvrij 
drankje ontvangt 

 

Voor meer info: https://www.onsoisterwijk.nl/culinaire-tour/ en onderaan deze mail. 

Graag verneem ik van u of u interesse heeft om de deelnemers op donderdag 18 november 2021 op 

hierboven genoemd moment te ontvangen voor het verzorgen van het aangegeven gerecht. Mail: 

info@onsOisterwijk.nl. Deelname betekent voor uw restaurant het creëren van naamsbekendheid. 

Wij zullen uw interesse ook breeduit gaan communiceren in onze flyers en advertenties die zowel 

lokaal, regionaal als landelijk verspreid worden. Een uitgelezen kans dus om uw restaurant en uw 

creaties op de kaart te zetten. 

Als u suggesties heeft naar aanleiding van ons programma (zie www.parelexpress.nl), dan stellen wij 

het op prijs om deze van u te mogen ontvangen. 

 


