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Vervoers



Waarheen Trein naar Eindhoven, Trein naar Tilburg
Opstappen NS Station Oisterwijk
Wanneer Elke dag
Voor wie ledereen
Betalen OV-chipkaart of kaartje bij de automaat
Informatie 030 751 51 55 (www.ns.nl)

of 0900 9292 (www.9292.nl)

Gratis parkeren bij Q-park als u dezelfde dag met uw
OV-chipkaart met de trein reist.

OF TILBURG



Waarheen

Opstappen
Wanneer
Voor wie
Betalen
Informatie

Lijn 140 naar Tilburg via Berkel-Enschot
Lijn 140 naar Den Bosch via Heukelom-
Haa re n - H elvoi rt-Vu g ht
Diverse haltes in Oisterwijk / Heukelom
Elke dag
Iedereen
OV-chipkaart of kaartje bij de chauffeur (pin)
0800 02 32 545 (www.bravo.info)
of 0900 9292 (www.9292.nl)



Waarheen

Opstappen
Wanneer
Voor wie
Betalen
Informatie

Lijn 141 naar Tilburg
Lijn 141 naar Best via Spoordonk-Oirschot
Diverse haltes in Moergestel
Elke dag
Iedereen
OV-chipkaart of kaartje bij de chauffeur (pin)
0800 02 32 545 (www.bravo.info)
of 0900 9292 (www.9292.nl)



Waarheen

Opstappen

Wanneer
Voor wie
Betalen
Informatie

Lijn 239 naar Den Bosch via Udenhout-
Bi ezen morte I - H elvoi rt-Cro mvoi rt
Oisterwijk station NS, Bedrijfsweg,
Ambachtstraat
Maandag t/m vrijdag
Iedereen
OV-chipkaart of kaartje bij de chauffeur (pin)
0800 02 32 545 (www.bravo.info)
Of 0900 9292 (www.9292.nl)
Per december 2018 wijzigt lijn 205 in lijn 239



Waarheen

Opstappen

Wanneer
Voor wie
Betalen
Informatie

Lijn 289 naar Hilvarenbeek via Moergestel -
Biest-Houtakker
Oisterwijk station NS en diverse haltes in
Oisterwijk en Moergestel
Maandag t/m vrijdag
Iedereen
OV-chipkaart of kaaftje bij de chauffeur (pin)
0800 02 32 545 (www.bravo.info)
Of 0900 9292 (www.9292.nl)



Om gebruik te maken van de koÉingsmogelijkheden in de bus
en de buurtbus heb je een persoonlijke OV-chipkaaÉ nodig.

Deze kun je aanvragen via 0900 0980 (€ 0,50 per gesprek)
of www.ov-ch i pkaart. n I

Personen van 65 jaar of ouder ontvangen in de (buurt)bus
automatischS4% koÉing als zij reizen met een persoonlijke OV-
chipkaaÉ. Twee kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis mee.



Waarheen
Opstappen

Wanneer
Voor wie

Betalen
Informatie

Reisdoel binnen 25 kilometer van het huisadres
ïhuis of andere plaats binnen het reisgebied
van Regiovervoer Midden-Brabant
Elke dag
Mensen voor wie openbaar vervoer niet
mogelijk is. Mensen met een Wmo-indicatie
krijgen korting
Contant of pinnen bij de chauffeur
Informatie 0900 77 55 862,
reserveren 0900 0595, via app of
www. reg iovervoerm idden bra ba nt. n I



Waarheen

Opstappen
Wanneer
Voor wie

Betalen
Informatie

Reisdoel verder dan 25 kilometer van
het huisadres
ïhuis of andere plaats
Elke dag
Mensen met een aantoonbare
mobiliteitsbeperking kunnen Valys-pas
aanvragen
Valys schrijft bedrag af van uw rekening
Informatie en reservering
0900 96 30, of www.valys.nl



Waarheen

Wanneer
Opstappen

Voor wie

Betalen
Informatie

Van adres naar adres in Oisterwijk,
Moergestel en Heukelom
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Thuis of ander adres binnen Oisterwijk,
Moergestel of Heukelom
Kwetsbare oudere inwoners met
mobiliteitsproblemen
Met een 10-rittenkaart
www. stichti n gverbi ndendvervoer. n I

Moergestel: 06 34038895
Oisterwijk, Heukelom: 06 15935913

(vvo]I



Waarheen

Opstappen

Wanneer
Voor wie

Betalen
Informatie

Van adres naar adres in Oisterwijk,
Moergestel en Heukelom
Thuis of ander adres binnen Oisterwijk,
Moergestel of Heukelom
Elke dag
Iedereen. Mensen met een Wmo-indicatie
krijgen korting
Contant bij de chauffeur
0800 4002020 of
www. stichti n gverbi ndendvervoer. n I

minimaal een uur voor de gewenste
aa n komsttijd reserveren



Waarheen

Opstappen
Wanneer

Voor wie
Betalen
Informatie

Vaste route via centrum, buitengebied,
bossen en vennen. Ook thema-uitstapjes:
natuur of culinair
Diverse haltes, o.a. NS station Oisterwijk
Vaste route in het weekend in de
zomermaanden. Het hele jaar door maandag-
en vrijdagochtend naar zwembad de Leije
Iedereen
Kaartjes te koop bij de chauffeur (contant)
www. onso i sterwij k. n l/pa rel -ex p ress



Waarheen

Opstappen

Wanneer
Voor wie

Betalen
Informatie

Van adres naar adres in Oisterwi
en Heukelom
Pater van den Elsenstraat 3
5062 CX Oisterwijk
Elke dag
Mensen die samen willen fietsen
met een beperking
Contant of vooraf overmaken
013 5219101, 06 49L27062
www. stichti ng -rick. n I

Moergestel

met iemand



Heeft u vragen over de vervoersmogelijkheden?

Samen zoeken we een oplossing.

Bel naar het infopunt vervoer op 06 34038905

Het infopuntvervoer is een onderdeel van
sti chti n g Ve r b i n d e n d Ve rvoe r O i ste rwij k
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R*g§owervoen M§dd*m-§rahant
0900 0595
www. regiovervoermiddenbrabant.nl

Venbimdemd Vervoen §istenwijk
Moergestel: 06 34038895
Oisterwijk, Heukelom: 06 1 593591 3
www.stichti n gverbi ndendvervoer. n I

Farel*aB*
0800 4002020
www.stichtingverbi ndendvervoer. n I

PAREL Express
www. onsoisteruvij k. n l/
parel-express

(Buurt)bus en trein
0900 9292, www.9292.nl

Valys
0900 9630, www.valys.nl

Stichting Rick
013 52í9101
www.stichti ng-rick. nl
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Met deze waaier heb je nu de vervoersmogelijkhe-
den van Oisterwijk in de hand. Want ook als je niet
zelf kunt autorijden of fietsen zijn er nog genoeg
mogelijkheden om er op uat te gaan. Als je wel zelf
mobiel bent is het natuurlijk ook leuk om een keer
iets anders te proberen. Dus: kijk rond en waaier er
op uit!
De werkgroep 'Op weg naar contact Oisterwijk'
wenst je veel plezierige reisjes.

Uitgave 2018

I

De werkgroep Op weg naar contact Oisterwijk is een initiatief van gemeente
Oisterwijk, Zet, Veryoer voor Elkaar, !(gO Brabant en Verbindend vervoer


