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Ballonnen Selfie
WIN een ballonvaart!

Kwartaal Burger
De Oosterse Blaarkop Burger

Trots op Oisterwijk
De Oisterwijkse Bossen en Vennen

Streekheld
Frank van Helvoort

MIJLPAAL
50-JARIG JUBILEUM
Streekpark Klein Oisterwijk
PARKMAGAZINE ‘STREEKBLAD’ IS EEN UITGAVE VAN STREEKPARK KLEIN OISTERWIJK.

wij feliciteren

Klein Oisterwijk

met hun 50 JARIG bestaan!
Grapedistrict, wijnleverancier van Klein Oisterwijk

Tierra Alegre

De Biologische Huiswijnen
van Klein Oisterwijk

Jubileumlogo: Streekpark Klein Oisterwijk 50 jaar

Burgemeester Verwielstraat 21
5061 JA, Oisterwijk
oisterwijk@grapedistrict.nl

Ons park is omgeven door schitterende landschappen
met veel bos, eeuwenoude vennen en hardwerkende boeren. Het is de natuurpoort van waaruit je deze omgeving
kunt gaan verkennen, te voet, met de fiets of op welke
manier dan ook. Omdat wij trots zijn op Oisterwijk vertellen wij interessante weetjes over de omgeving, krijg je
tips om bourgondisch te genieten en maak je kennis met
onze bijzondere streekhelden. In deze editie leer je Frank
van Helvoort kennen. Hij levert ons heerlijk vlees van de
Blaarkopkoe.

Wie wij zijn?

Ernst Jonkers, 3e generatie.

Beste gast,
Een historische mijlpaal hebben wij bereikt: het 50-jarig
jubileum van Streekpark Klein Oisterwijk. Samen met onze
gasten gaan we er een feestelijk jaar van maken. De voorbereidingen voor de feestactiviteiten zijn al in volle gang.
Voor je ligt de eerste editie van ons parkmagazine Streekblad. Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwe editie met
een evenementenagenda, de kwartaalburger, nieuwtjes
en de terugkerende rubrieken waarin je kennis maakt met
onze gasten, medewerkers en streekhelden.

Wij zijn de familie Jonkers, de derde generatie in dit
mooie familiebedrijf waarvan de historie uitgebreid staat
beschreven in dit Streekblad. Ik heb de dagelijkse leiding
en zet de strategie uit. Mijn vrouw Monique is de drijvende
kracht achter de schermen en verzorgt de financiële administratie. Onze oudste dochter Anne (15) laat zich met
enige regelmaat zien in de receptie en horeca en wordt
graag bij het reilen en zeilen van het park betrokken. Zoon
Niels (13) heeft op dit moment andere plannen: hij wil heel
graag tandarts worden. Mijn ouders, Steef en Joke Jonkers,
zijn nog iedere dag betrokken bij het bedrijf en genieten
van alle dynamiek op het park.
Neem dit magazine gerust mee. Heb je tips, een leuk verhaal of aanvullingen? Wil je je abonneren op de gratis
digitale edities van ons Streekblad? Laat het weten via
info@kleinoisterwijk.nl.
Graag ontmoeten wij je bij een van onze jubileumactiviteiten om het feest mee te vieren. Voor nu wensen wij je
veel leesplezier.

Hartelijke groeten,
Ernst en familie Jonkers
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DE GESCHIEDENIS VAN STREEKPARK KLEIN OISTERWIJK
(Door Ernst Jonkers)

1967 Camping De Boskant
‘Opa Kees Rijnen, mijn moeders vader, had een gemengd
boerenbedrijf. Toen hij in 1965 hoorde dat er steeds meer
vraag was naar kamperen vroeg hij een vergunning aan
om een deel van de boerderijgrond, 5 hectare, open te
stellen voor kampeerders. Twee jaar later, in 1967 verrichtte burgemeester Funk de openingshandeling van de camping met de naam De Boskant. De tien kinderen van opa
hielpen allemaal mee en leverden allerlei hand-en-spandiensten op de camping. Omdat moeder Joke ervaring
had opgedaan bij hotel De Rosep, ging zij de financiële
administratie van het park verzorgen en behaalde ze alle
diploma’s om een bedrijf te kunnen runnen. Ze kocht een
stuk grond van opa naast het PNEM-huisje en bouwde het
huis waar ik opgroeide. Mijn ouders wonen er nog steeds.

1995 Camping in handen
van familie Jonkers en Rijnen
Mijn ouders en de familie Rijnen reageerden gezamenlijk
op de advertentie en besloten het park te kopen. Binnen
drie weken was de verkoop rond. Omdat ik als jongen van
12-13 jaar al riep dat ik een camping wilde runnen, werd
ik de bedrijfsleider. Hoewel mijn studierichting een heel
andere was, namelijk hts Bouwtechnische bedrijfskunde,
komt die kennis nog steeds van pas. Er was veel groot
achterstallig onderhoud en in de loop van de jaren investeerden we flink in riolering, elektra, een nieuw toiletgebouw, toeristische plaatsen, speeltuinen en zwembad.

2005 Grondaankoop aan Fransebaan

2013 Streekpark Klein Oisterwijk

In 2005 kocht de familie Jonkers een stuk grond gelegen
aan de Fransebaan met daarop Park Villa Eigen Haard.
Om een jaarrondexploitatie te krijgen was het de bedoeling om er een streekspa te realiseren, waar ook de natuur
centraal zou staan. Ik had het plan er bijvoorbeeld een
hooimijtsauna aan te leggen en de sappen van de berkenboom te gebruiken bij het vervaardigen van crèmes.
Aan de hand van trendrapporten vroeg ik hiervoor een
vergunning aan. Die werd echter pas afgegeven toen we
in de crisistijd zaten. De plannen voor de streekspa verdwenen in de ijskast. Sinds de aankoop wordt Park Villa
Eigen Haard verhuurd aan grote groepen.

De nieuwe naam Streekpark Klein Oisterwijk was in 2013
snel geboren, toen ik ontdekte dat de camping op een
gebied lag dat vroeger Klein Oisterwijk heette. De doelgroep is inmiddels uitgebreid met dagrecreanten. Vanuit
het streekpark, dat ook de entree is tot het Groene Woud
en de rol vervult van bezoekerscentrum en Natuurpoort,
hebben ze alle mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Daarnaast verzorgen we arrangementen voor de zakelijke markt, altijd in combinatie met een uitstap in de
streek. Ook de jeugdige vakantievierder hebben we in het
vizier. Samen met onze parkfiguren Isabella en Gijs beleven ze de natuur en verzinnen ze fantasieverhalen. In de
natuurspeeltuin kunnen ze zich uitleven met natuurlijke
materialen en modderen in de stromende waterval. Bij ons
mogen ze vies worden.

dagrecreatie
rib & burgerrestaurant
streekcafé
parkvilla
streekwinkel
vakantiepark
zaalverhuur/catering

1999 Land aangekocht
1972 Jachtongeluk
In 1972 kreeg mijn opa een ernstig jachtongeluk waardoor
hij blind werd. Hij wilde dat zoon Jan het werk van de camping overnam. Jan besloot na een paar jaar ander werk te
gaan doen en daarom nam zoon Co het van hem over. Mijn
moeder trouwde met Steef Jonkers en haar broer Kees
trouwde met José. Omdat Co enkele jaren later met de
camping in financieel zwaar weer terechtkwam, zette hij
hem te koop. Mijn ouders en Kees en José vernamen via
een advertentie in de krant dat de camping te koop stond.
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Onze filosofie is het park op te laten gaan in de omgeving
en de mooie natuur rondom Oisterwijk door te trekken tot
op het park. Er was wel een kleine barrière: er lag 7 hectare grond tussen de bossen en het park. In 1999 konden
wij deze grond kopen. Pas jaren later kwam het ervan om
er vennen aan te leggen die nu de verbinding vormen tussen de twee gebieden. We maakten ook plannen voor een
verdere uitbreiding. Het duurde echter tien jaar voordat
de vergunning kwam. Dat vroeg om uithoudingsvermogen, maar wij zijn altijd positief gebleven. Intussen had de
familie Rijnen besloten haar aandeel te verkopen aan de
familie Jonkers en werd ik mede-eigenaar.

2008 Uitvoering van de plannen

2017 Toekomst

Midden in de crisisjaren werden eindelijk ook de andere vergunningen afgegeven. Stap voor stap zijn we toen
aan de slag gegaan met het aanleggen van de vennen, de
nieuwe entree met parkeerplaatsen, een natuurspeeltuin,
een fruitboomgaard en kruidentuin. Genietend van een
drankje in het Streekcafé heb je hier fraai zicht op. Ook de
extra toeristenplaatsen zijn gereed. Ondertussen zetten
wij de camping steeds meer als streekpark op de kaart en
bereikten wij ook een nieuwe doelgroep: de dagrecreanten. Het is onze ambitie om onze gasten en dagrecreanten
de streek te laten beleven op en buiten het park en verbindingen te leggen met de omliggende boeren en bedrijven
die iets betekenen voor de streek.

Door de overstap naar de duurzame Triodosbank is het
plan voor de streekspa uit de ijskast gehaald en ben ik
met een partij in gesprek om dat te realiseren. Ook andere
plannen, zoals de uitbreiding van het Rib & Burger restaurant ‘t Klauterwoud waar we streekgerechten serveren,
gaan we nu realiseren. Daarbij voeren we de natuur- en
streekbeleving natuurlijk door: heerlijk eten in het bos. Zo
staan er nog veel meer mooie ontwikkelingen te wachten.
Meer daarover lees je in de komende edities van ons parkmagazine.’
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TEAM STREEKPARK
De Buskes 8, 5087 MA Diessen - 013 504 1593

Wij feliciteren

Streekpark Klein Oisterwijk
met hun 50 jaar bestaan!

Zittend (van links naar rechts) Yvonne Loomans, Manon Broers 1e rij staand (van links naar rechts) Ernst Jonkers, Priscilla
Broers, Betti Bordas, Jolanda Vissers, Joke Jonkers, Steef Jonkers 2e rij staand (van links naar rechts) Monique Jonkers,
Janus Daemen, Esther Fiddelaers, Petra Klemans, Astrid Oude-Vrielink, Peter Hoffmans, Brian van Lier 3e rij staand (van
links naar rechts) Hans Geelen, Kees Claassen, Eric Jonkers, Helmien Jonkers, Phil van Lier, Guus Weijtmans

Kwaliteitsslagerij
Pastoor van Heesbeenstraat 2
Oisterwijk
013 - 528 3227

WIN JIJ DE HOOFDPRIJS:

EEN SPANNENDE
BALLONVAART!
MAAK DE WINNENDE SELFIE
MET EEN BALLON VAN 50 JAAR
KLEIN OISTERWIJK

WAT MOET JE DAARVOOR DOEN:
•	Haal bij de receptie of bij een van de horecalocaties een
jubileumballon met het logo van 50 jaar Klein Oisterwijk.
• Maak een ludieke selfie met deze ballon.
• Zet hem op Facebook en tag Klein Oisterwijk.
De grappigste en meest ludieke inzendingen belonen wij
met mooie prijzen. Maandelijks kiezen wij uit de inzendingen
een prijswinnaar en maken die natuurlijk bekend op onze
Facebook pagina. Houd deze dus goed in de gaten. Wie
weet win jij wel de hoofdprijs en mag je een spannende
ballonvaart maken.
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ONTMOET OISTERWIJKSE

STREEKHELDEN
Streekhelden zijn unieke persoonlijkheden die met hun bijzondere vaardigheden onze streek kleur geven. Streekheld en agrarisch ondernemer
Frank van Helvoort vertelt super enthousiast over zijn Blaarkopvee.

....

....

..
:...

am

Na

re
Ad

....

n

.

....

...
r:..

....

....

...
....

....

....

...
....

Sp

...

....

....

...
....

...
....
.... ies
.
.
.
... ct

.. a
.... e
.... n onz
.
.
.
... va

... e
.... gt
.... hoo

a
ka
ar

a

...

....

....

...
....

.

....

....

...
....

.

s:
at
pla

oo

.W
....

.

....

..
e:.

....

rt

....

....

...
....

....

....

...
....

....

....

...
....

.

....

....

...
....

....

....

....
s:.

....

....

...
....

....

....

...
....

....

....

...
....

.

....

....

...
....

8
52
3-

20

59

1
.
e
od
.0
.... de
m
•T
.... u op
stc
m
.
k
.
j
o
.
u
i
P
rw
.... ij
nn
ste
.... w
oo
Oi
.... ouden
.
E
lef
.
T
.
e
.
2
T
.... il h
06
*:. a
,5
ail w em
8a
/
6
m
n
E ia u
ijk.nl
aa
*V
isterw
eb
ts

ho

rsc

Oi

e

oor d
Kijk v

n op:

aarde
voorw

o

.klein
www

JUBILEUM SPAARKAART
Spaar voor een overheerlijke borrelplank

verschillende rassen met het Blaarkopvee. Vanwege gezondheidsredenen moest ik het intensieve melken stopzetten en besloot ik terug te gaan naar 100% Blaarkopvee.
Daarom kocht ik in 2015 en 2016 Blaarkopkalveren, specifiek bedoeld voor de vleesproductie.’
De een jaar oude kalveren zijn nu gedekt. De kalfjes die
ze krijgen blijven zo’n 2 tot 3 maanden bij hun moeder.
Daarna moeten ze op eigen benen staan. ‘Dat gaat de eerste paar dagen wel gepaard met veel geblèr’, lacht Frank.
‘Maar daar komt niet de naam Blaarkop vandaan. Je herkent de koeien aan de witte koppen met rode of zwarte
blaren rond hun ogen. Ze leveren zowel melk als vlees.’
Na het slachten, dat zorgvuldig gebeurt door een huisslager, krijgt Frank het vlees terug voor de verkoop. Het
jonge vlees is super mals en goed doorregen.
Aan de Oirschotsebaan 21 ligt de schitterende Hoeve
Hooge Heide. Achter de hoeve liggen de stallen, waar
het Blaarkopvee ’s winters verblijft. In de zomer lopen
de koeien los in de omliggende weilanden. Deze hoeve
is een van de acht agrarische bedrijven op het landgoed
De Rozephoeve B.V. Frank van Helvoort is de bewoner en
heeft het rundvee-akkerbouwbedrijf van moeders kant in
1999 overgenomen.
Hij licht toe: ‘Wij hielden Blaarkopvee voor zowel de melkals vleesproductie. Om meer melk te krijgen, kruisten we
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Rib & Burger restaurant
Frank besluit: ‘Ik liet Ernst een keer het gehakt proeven.
Al snel was hij ‘om’ en nu serveert hij in het Rib & Burger
restaurant hamburgers die bereid zijn met 100% Blaarkopvlees. Dat past helemaal in zijn filosofie om met streekproducten te werken en ze te promoten.’
Frank verleent ook zorg op zijn boerderij.
Meer daarover lees je op:
www.kleinoisterwijk.nl/streekheld.

De spelregels
Ter gelegenheid van het jubileumjaar introduceert Streekpark Oisterwijk een spaarkaart. Bij besteding van € 15,- of
meer in de Streekwinkel*, het Streekcafé, Rib & Burger restaurant en de Stiefel ontvang je 1 stempel. Bij 3 stempels
is de spaarkaart vol. Lever de volle kaart in bij een volgend bezoek aan het Streekcafé of restaurant en ontvang een
overheerlijke borrelplank voor 4 personen. Doorsparen is ook mogelijk. Bij het inleveren van twee volle spaarkaarten
ontvang je voor 4 personen een lunchgerecht, bij drie volle spaarkaarten een gratis hoofdgerecht voor 4 personen.
De spaaractie loopt het gehele jubileumjaar 2017. Inleveren van volle kaarten kan ook nog in 2018.
* De actie geldt NIET bij aankoop van alcohol en tabak in de winkel.
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VASTE

GAST

MARI VAN BRUNSCHOT

‘WEER OF GEEN WEER:
WIJ GAAN NAAR DE CAMPING!’

‘Al zeker 20 jaar gaan mijn vrouw en ik ieder weekend,
vakanties en vrije dagen naar Streekpark Klein Oisterwijk. Weer of geen weer! Vroeger namen we onze kinderen mee, nu komen ze graag met onze kleinkinderen op
bezoek’, lacht Mari. ‘Onze seizoensplek, in de nabijheid
van een vernieuwd sanitairgebouw, is schitterend en we
kunnen er de hele winter blijven staan. Op vrijdagavond
leggen we regelmatig een kaartje met onze vrienden, die
we hier alweer zo’n 15 jaar ontmoeten. Het is bijna een
grote familie.’

Berkelseweg 10-02
5056 HZ Berkel - Enschot

info@cateringwolfs.nl
www.cateringwolfs.nl

013 533 26 92

De omgeving leent zich uitstekend voor het maken van
heerlijke fiets- en wandeltochten, waar Mari en zijn vrouw
dankbaar gebruik van maken. ‘Er worden veel activiteiten
georganiseerd, voor jong tot oud. Wij doen zoveel mogelijk mee. Soms mochten wij wel eens ‘voorproeven’ als
er een nieuw gerecht ontwikkeld was. Dat was toen Theo
en zijn vrouw de kantine deden. Viel het in de smaak, dan
was de kans groot dat het op het menu kwam te staan.
Ik vind het geweldig dat Ernst veel aandacht heeft voor

Familie van Brunschot

de streek en de streekproducten promoot, zowel in de
streekwinkel, het streekcafé als in het restaurant.’
In al die jaren heeft Mari op de voet gevolgd hoe camping
De Boskant uitgroeide naar een streekpark, met een nieuwe entree, de natuurspeeltuin en de visvijver. ‘Ik kan niet
anders zeggen dan dat de familie Jonkers goed bezig is’,
besluit Mari.

STREEKMEDEWERKER

VOORGESTELD
Omdat we trots zijn op onze streekmedewerkers, maak je in ieder Streekblad met een van
hen kennis. Deze keer vertelt Janus Daemen,
medewerker van het eerste uur zijn verhaal.

Wij feliciteren Streekpark
Klein Oisterwijk met het
50 jarig bestaan.

‘Als gast verbleef ik in 1980 een lang weekend op camping
De Boskant. Omdat een van de medewerkers problemen
had met wat loodgieterswerk, bood ik mijn diensten aan.
De bouw was altijd mijn werk geweest.
Nadat het probleem verholpen was, vroeg toenmalig eigenaar Co, of ik op de camping in vaste dienst wilde komen.
Die vraag kwam heel gelegen, omdat ik zonder werk zat.
Mijn werkzaamheden? Eigenlijk alles wat er maar op een
camping gedaan moet worden pak ik aan. Dat is heel divers.
Meestal ben ik buiten aan het werk. Dan heb je al snel een
praatje met de gasten en bezoekers. Onderling met het
personeel is het erg gezellig. Nog steeds ben ik Co heel
dankbaar voor de kans die hij mij gaf, want ik werk hier nu
al 36 jaar met ontzettend veel plezier.’

11

TROTS OP OISTERWIJK

KWARTAAL

BURGER

In ieder parkmagazine belichten wij een highlight van Oisterwijk en omgeving.
In deze editie zijn dat de Oisterwijkse Bossen en Vennen.

’t Klauterwoud
rib & burger restaurant

DE OOSTERSE
BLAARKOPBURGER
Burger gemaakt van het Blaarkoprund
met een topping van gebakken courgette,
gele paprika, taugé & verse pepers afgeblust met huisgemaakte teriyakisaus en
gegarneerd met sesamzaadjes. Dit alles
op een pistoletje (wit of bruin) van Robèrt
van Beckhoven.

PRIJS € 8,50
(meerprijs grote trek € 3,50)

Verkrijgbaar in het
Rib & Burger restaurant
‘t Klauterwoud

OOK JOUW BROODJE OP ONZE KAART?

Van Esschenven

Kolkven

Belversven

Witven

Goorven

Heiven

Bedenk je eigen samenstelling broodje en vul het formulier in ons restaurant in. Eén keer in de
maand roepen wij het broodje van de maand uit. Deze zal met jouw naam of een originele naam
een maand lang op onze menukaart staan. Wanneer je gewonnen hebt, nodigen wij je uit om met
2 personen je eigen broodje te komen proeven.

BROODJE VAN DE MAAND

KOFFIE VAN DE MAAND

JANUARI 2017

Oisterwijk staat bekend als Parel in ’t Groen. Deze naam
dankt ‘het vennenstadje’ aan de schitterende ligging: omgeven door bossen en tientallen vennen. Het ligt midden
in het Nationaal Landschap Het Groene Woud in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. In
dit gebied lopen stad en land naadloos in elkaar over. Van
noord naar zuid slingeren de beekdalen van de Dommel,
De Beerze, de Reusel en een deel van de AA. Meerdere
natuurgebieden, waaronder de Kampina, de Oisterwijkse Bossen en Vennen en diverse landgoederen, zoals het
bekende landgoed Nemelaer met zijn kasteel, vormen samen de natuurkern van Het Groene Woud.

De bossen en de vennen
Pistoletje gehaktbal uit de jus op een bedje
van gebakken uien & bakje satésaus
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Chocolate cookie cappuccino met slagroom
& chocolaatje

De Oisterwijkse Bossen en Vennen liggen ten zuiden van
Oisterwijk aan weerszijden van de weg naar Oirschot. De
bossen rond de vennen zijn vanaf de negentiende eeuw
aangeplant. Je vindt in dit gebied vooral grove dennen.

Vanuit het Bezoekerscentrum van het Groene Woud zijn
ze al fietsend of wandelend goed te bereiken. Er zijn zeven wandelroutes, waaronder een rolstoelroute. Je kunt
ook deelnemen aan spannende en leerzame excursies.
Kijk op onze website www.kleinoisterwijk.nl en ontdek de
wandel- en fietsroutes.
In dit uitgestrekte gebied liggen tachtig vennen, een aantal dat uniek te noemen is. Ze zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd. De meeste zijn gevormd door de wind. Die blies
het zand op tot grote hopen waarna de ontstane kommen
zich vulden met regenwater. Alleen het Kolkven is uitgesleten door het woeste water van een smeltende ijsvlakte.
Meer informatie vind je op:
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/bezoekerscentrum-oisterwijk
www.hetgroenewoud.com
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WIST JE DAT?
Magnix
Magnix is de vaste mascotte en bewoner van het Streekpark.
Wil je hem ontmoeten? Op de kinderpagina van de website
van Streekpark Klein Oisterwijk lees je hoe Magnix op het
park terecht is gekomen en wanneer je
hem daar kunt ontmoeten.
Heb je een kinderfeestje te vieren? Er zijn tal van
mogelijkheden, waaronder het gezellige Magnix
arrangement. Kijk voor meer informatie hierover of voor
de kleurplaten, spelletjes en e-cards van Magnix op onze
website www.kleinoisterwijk.nl.

ADVERTENTIE

Het ijsvogeltje
Laat toch onlangs de ijsvogel zijn gespot bij Streekpark
Klein Oisterwijk! Het is een zeer schuwe vogelsoort die zich
weinig laat zien. Je herkent het vogeltje aan zijn opvallende
verschijning met felblauwe en oranje kleuren.

We feliciteren de Fam. Jonkers
en personeel van harte
met het 50 Jarig Jubileum!

Niet zo vreemd dat hij zich op het park laat zien, als je weet
dat de ijsvogel een typische viseter is en dus sterk aan
water gebonden is. Je bent altijd welkom deze bijzondere
vogel te komen spotten en om daarna gezellig iets warms of
verfrissends te nuttigen in ons Streekcafé met uitzicht op de
natuurspeeltuin.

Tentvilla’s
Nieuw op het Streekpark zijn de twee tentvilla’s. Een
tentvilla is voorzien van veel ruimte en luxe, maar kent de
gezelligheid van een camping. De tentvilla is maar liefst
60m2 groot, waarvan 45m2 woonruimte en 15m2 overdekt
terras. Er zijn maar liefst 3 slaapkamers, een badkamer
met eigen douche, wastafel en toilet, een gezellige zithoek
en een volledig ingerichte keuken aanwezig. Zo wordt
kamperen wel heel aantrekkelijk en toegankelijk voor
iedereen.
Ook interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Wees er wel snel bij, want we hebben slechts 2 tentvilla’s!
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AGENDA
KLEIN OISTERWIJK
Zondag 21 mei
BRAVO BRABANT
Het evenement voor het hele gezin waarbij
je gaat genieten van al het moois waar wij
als Brabander trots op moeten zijn!
locatie: Streekpark Klein Oisterwijk
Zaterdag 24 juni
TOUGH TEN MILES FARMERS FUN
locatie: Streekpark Klein Oisterwijk

AGENDA
OISTERWIJK*
WEEKMARKT
donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur.
Rondom het trouwlaantje,
De Lind in Oisterwijk.

STREEKPARK KLEIN
OISTERWIJK BLIJVEN VOLGEN
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in
het Streekpark of van de speciale aanbiedingen die
regelmatig voorbijkomen?
Volg ons op Facebook of meld je aan voor de digitale nieuwsbrief via info@kleinoisterwijk.nl. Informatie
vind je ook op onze website www.kleinoisterwijk.nl.

KLEIN OISTERWIJK
STREEKPARK APP
Nieuw is de Klein Oisterwijk streekpark app. Met
deze handige app heb je snel alle nuttige informatie
binnen handbereik, zoals de kalender, tips voor
uitjes, faciliteiten en de parkplattegrond. Vanaf het
paasweekend kun je met deze app zelfs je broodjes
en pizza’s bestellen!

BEZOEKERSCENTRUM
OISTERWIJK | NATUURMONUMENTEN
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Diverse speurtochten door de natuur, voor
jong en oud.
RONDLEIDING EKWC,
EUROPEES KERAMISCH WERKCENTRUM,
Elke woensdag t/m zondag om 13.30 uur
(na aanmelding), ook groepsrondleidingen
mogelijk. Almijstraat 14, Oisterwijk

*S
 treekpark Klein Oisterwijk is in het bezit van
een toeristentrein. Informeer bij onze receptie
naar de mogelijkheden voor het vervoer naar
één van bovenstaande locaties.
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