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                                                                                                                   Versie 01-01-2020 

WIJ-vervoer: (WVO) in Moergestel. 
Onder de Stichting Verbindend Vervoer Oisterwijk (SVV)  

Informatie bij een verzoek om vervoer 
 

 U hebt vervoer nodig?  → en  
U bent senior en bent niet of verminderd mobiel. 

ja  

 Hebt u familie, een  kennis of iemand in de 
omgeving die kan helpen?  → 

 
ja 

 
doen 

nee Is er een bestaande dienst die kan helpen, zoals 
het openbaar vervoer? Trein, (buurt)bus, 
ziekenvervoer? →  
Informatie: Buurtbus – lijndienst www.9292.nl of 
www.bravo.info; bel 0900-9292 of 0800-0232545  

 
ja 

 
doen 

nee Hebt u een WMO-pas, een zgn. gemeentelijke 
vervoerspas? Informatie en reserveren: 
Binnen de gemeente: ParelCaBs 0800-4002020 , à 
€ 1,50 per rit;  
Buiten de gemeente regio-vervoer, reserveren via 
0900-0595. 

 
ja 

 
doen 

nee Met WVO kunt u voor zorg gerelateerd vervoer 
binnen de gemeente Oisterwijk naar de 
daginvulling ’t Trefpunt Stanislaus, eetpunt 
Stanislaus, huisarts, tandarts, apotheek, 
(fysio)therapeut, pedicure.  
 

Bel voor het vervoer de coördinator Trees 
Verhoeven 06-34038895, ook voor informatie.  
 

  

http://www.9292.nl/
http://www.bravo.info/
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Regeling WIJ-vervoer (WVO) in Moergestel: 
- WVO regelt zorg gerelateerd vervoer, zoals hiervoor genoemd. 

Van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur  
- Maak tijdig een afspraak voor het vervoer: bel de coördinator 

Trees Verhoeven 06-34038895, niet de chauffeur. 
- Een vrijwilliger chauffeur van WVO Moergestel vervoert u.  
- De kosten bedragen voor een enkele rit € 1,30, retour € 2,60 

binnen de gemeente Oisterwijk. (tarief 2020). 
- Via de coördinator kunt u een 10-rittenkaart kopen voor € 13,-.  
- Vervoersvragen voor andere situaties: bezoek aan familie, 

kennissen, de supermarkt, de markt, naar activiteiten en meer. 
Als u voor deze situaties vervoer wilt: bel de coördinator Trees 
Verhoeven voor de mogelijkheden. 

- Vervoer naar het ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk in overleg 
met de coördinator Trees Verhoeven voor de mogelijkheden en 
kosten. Denk aan de tijd, het soort afspraak en hebt u een 
begeleider. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar wat 
wordt vergoedt. 

 

 

Stichting Verbindend Vervoer (SVV) organiseert het vervoer binnen de gemeente 
Oisterwijk door vrijwilliger chauffeurs voor mensen die een probleem hebben met hun 
mobiliteit zonder eigen oplossing. 
Voor alle informatie: www.stichtingverbindendvervoer.nl 
Voor algemene informatie over vervoer: infopunt vervoer 06-53165445 
 

WVO zoekt steeds vrijwilliger chauffeurs vanwege het toenemend 
aantal verzoeken om vervoer. 
Aanmelden of meer weten: bel of mail naar de coördinator van 
Buurtgenoten: Piet Gelden 013-5131609, pgelden@home.nl 
In een gesprek worden uw mogelijkheden besproken. U valt onder 
de vrijwilligersverzekering van de gemeente; u rijdt met uw eigen 
auto. U krijgt een vergoeding voor de gemaakte ritten. Alleen de 
coördinator vervoer neemt contact met u op over een te maken rit. 

 

Blz. 1-2  en 3-4 zijn vanwege de specifieke informatie los van elkaar te gebruiken.  
 

http://www.stichtingverbindendvervoer.nl/
mailto:pgelden@home.nl
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TREIN naar TILBURG of EINDHOVEN vanaf NS Station Oisterwijk. 
Met OV-chipkaart of kaartje bij de automaat. 
Informatie: www.ns.nl  > 030-7515155 of www.9292.nl > 0900-9292 
Gratis parkeren bij Q-park als u dezelfde dag met de OV-chipkaart 
met de trein reist. 

BUS: lijndienst; elke dag 
Lijn 141 Tilburg – Best vv. via Moergestel -Spoordonk – Oirschot. 
Lijn 140 Tilburg – Den Bosch vv. via Heukelom – Oisterwijk -Haaren. 
BUURTBUS: maandag t/m vrijdag; Lijn 289 ook op zaterdag. 
Lijn 289 Oisterwijk – Hilvarenbeek vv. via Moergestel (ook zaterdag). 
Lijn 239 Oisterwijk – Den Bosch vv. via Udenhout-Helvoirt-Cromvoirt 
Alle busdiensten: Met OV-chipkaart of kaartje bij de chauffeur (pin). 
Informatie: www.bravo.info > 0800-0232545 of www.9292.nl 0900-
9292.  

OV-chipkaart: Aanvragen  op www.ov-chipkaart.nl > 0900-0980. 
Personen > 65 jaar met een persoonlijke OV-kaart krijgen 
automatisch korting bij het inchecken in de bus. Twee kinderen t/m 
11 jaar reizen gratis mee. Zie alle mogelijkheden op ov-chipkaart.nl  

REGIOVERVOER Midden Brabant; dagelijks.  
Reisdoel binnen 25 km vanaf het huisadres. Ophalen thuis of een 
plaats binnen het reisgebied van Regiovervoer Midden Brabant. 
Voor mensen met een WMO-vervoerspas (met korting) of mensen 
voor wie reizen met OV niet mogelijk is. Betalen contant of met pin 
bij de chauffeur; prijs per km. Informatie: 0900-7755862; reserveren 
0900-0595, via app of www.regiovervoermiddenbrabant.nl 

VERVOERS-
MOGELIJKHEDEN  
in de gemeente 

Oisterwijk 
 

http://www.ns.nl/
http://www.9292.nl/
http://www.bravo.info/
http://www.9292.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.regiovervoermiddenbrabant.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Foisterwijk.nl%2Ffileadmin%2F_processed_%2Fc%2Ff%2Fcsm_Oisterwijk_-_Parel_in__t_groen_92dacc921f.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Foisterwijk.nl%2Foisterwijk-moergestel-en-heukelom%2Ftoerisme-en-recreatie.html&docid=-y9ywdrh21yJUM&tbnid=ROiDMKUrADJjwM%3A&vet=10ahUKEwjI25_Wg_XgAhUyxqYKHUIcA5IQMwhBKAcwBw..i&w=300&h=183&bih=751&biw=1600&q=logo%20gemeente%20oisterwijk&ved=0ahUKEwjI25_Wg_XgAhUyxqYKHUIcA5IQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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U kunt een WMO-pas voor vervoer aanvragen bij de gemeente. 
Bent u 80+ dan wordt die automatisch toegekend. Gebruik het 
formulier: “Aanvraagformulier Regiotaxi” of bel de gemeente, 
afdeling WMO tussen 9.00 en 12.00 uur voor uw aanvraag, of neem 
contact op met de cliëntondersteuner. 

Valys: reisdoel verder dan 25 km van het huisadres. Elke dag. 
Opstappen thuis of een andere plaats. Pas aan te vragen voor 
personen met een aantoonbaar mobiliteitsprobleem. Het bedrag 
wordt door Valys van uw rekening afgeschreven. 
Informatie en reservering: www.valys.nl > 0900-9630 

WIJ-vervoer (OISTERWIJK-HEUKELOM reserveren 06-15935913) 

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Vanaf huis of elk adres 
in de gemeente Oisterwijk. Voor alle senioren zonder WMO-pas met 
mobiliteitsproblemen. Betalen met een 10-rittenkaart. Informatie: 
www.stichtingverbindendvervoer.nl 

PARELCABS: ma. t/m vr. van 9.00 – 18.00 uur. Van en naar een adres 
binnen de gemeente Oisterwijk. Voor personen met een WMO-
vervoerspas voor zorg gerelateerd vervoer en boodschappen doen. 
Betalen contant bij de chauffeur of met rittenkaart van WVO. 
Reserveren minimaal een uur voor de gewenste aankomsttijd. 
Informatie: 0800-4002020 of www.stichtingverbindendvervoer.nl 

PAREL-EXPRESS: vaste route in het weekend en de zomermaanden. 
Ook thema-uitstapjes. Voor iedereen. Op maandag- en 
vrijdagochtend hele jaar naar zwembad de Leije. Kaartjes contant bij 
de chauffeur. Informatie: www.onsoisterwijk.nl/parel-express. 

Verhuur aangepaste fietsen – St. Rick. Elke dag. 
Van en naar een adres in de gemeente Oisterwijk; opstapplaats 
Pater van den Elsenstraat 3. Mensen die samen willen fietsen met 
iemand met een beperking. Betalen contant of vooraf overmaken. 
Informatie: www.stichting-rick.nl > 013-5219101 of 06-49127062 

Vragen over vervoersmogelijkheden? Bel naar het centrale 
infopunt Oisterwijk vervoer 06-53165445 voor een oplossing. 

 

Blz. 1-2  en 3-4 zijn vanwege de specifieke  informatie los van elkaar te gebruiken. 

http://www.valys.nl/
http://www.stichtingverbindendvervoer.nl/
http://www.onsoisterwijk.nl/parel-express
http://www.stichting-rick.nl/

