
Campings

Vakantiepark De Reebok
Duinenweg 4, Oisterwijk
+31 (0)13 - 52 82 309
Verscholen in een mooi bos ligt Vakantiepark De
Reebok. Het park is echt een bospark en trekt dus
vooral kampeerders die genieten van groen.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5787

Campings

Streekpark Klein Oisterwijk
Oirschotsebaan 6, Oisterwijk
+31 (0)13 - 52 82 059
Ontmoet de streek en ervaar de Barabantse
gezelligheid in Streekpark Klein Oisterwijk. Een
park vol avontuur tussen prachtige
natuurgebieden in. Ontmoet de streek door eten,
drinken en overna

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 13,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5825

Campings

ParckVen
Oirschotsebaan 15a, Oisterwijk
+31 (0)6-49025020
ParckVen is een recreatiepark in het Brabantse
Oisterwijk waar gastvrijheid en gezelligheid
centraal staan. Het park verkoopt en verhuurt
ruime chalets.

Kinderen:  | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6030

Natuurparken

Oisterwijkse Bossen en Vennen:
bewonder Brabant op z'n mooist
Van Tienhovenlaan 4, Oisterwijk
+31 (0)135 915 000
In het hart van de Oisterwijkse Bossen en Vennen
vind je Bezoekerscentrum Oisterwijk, het startpunt
van wandelingen en fietstochten door het
prachtige Brabantse natuurgebied. Leuk: voor
kinde
Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t55

Natuurparken

Nationaal Park De Loonse en Drunense
Duinen
Van Tienhovenlaan 5, Oisterwijk
+31 (0)13-591 5000
In het midden van Brabant bevindt zich Nationaal
Park De Loonse en Drunense Duinen. Het gebied
is enorm en voor wandelaars is het heerlijk om
door het grote stuifzandgebied te banjeren.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6989

Pannenkoekenrestaurants

Pannenkoekenhuis De Ontdekking
Oirschotsebaan 12, Oisterwijk
+31 (0)13 521 32 80
Pannenkoekenhuis De Ontdekking in Oisterwijk is
een prachtig restaurant voor jong en oud. Op de
bovenverdieping van het restaurant is het rijk van
Niels: een speeljungle met klim- en glijbane

Kinderen: EUR 5,65 | Volwassenen: EUR 6,15. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6238

Speeltuinen

OERRR Speelnatuur Oisterwijk
Van Tienhovenlaan 4, Oisterwijk
+31 (0)13 591 50 00
In het hart van de Oisterwijkse Bossen en Vennen
vind je OERRR Speelnatuur Oisterwijk. Hier is
spelen nog echt een avontuur! Hutten bouwen,
klimmen, of spelen in het water: overal is wel iets

Kinderen: EUR 1,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12430

Theaters

Natuurtheater Oisterwijk
Gemullenhoekenweg 147, Oisterwijk
+31 (0)6 17 59 53 68
Als een Romeins amfitheater ligt Natuurtheater
Oisterwijk in de Brabantse bossen. Elke zomer
bruist het hier van de voorstellingen en activiteiten.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 5,-. Open van 1 mei
tot 30 september. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10625

Zelf actief

Piet Plezier Recreatie
Oirschotsebaan 6, Oisterwijk
+31 (0)13 - 36 99 316
Geniet van de Brabantse natuur met Piet Plezier.
Dit recreatiepark verhuurt leuke skelters of
trapkarren voor het hele gezin. Ontdek
bijvoorbeeld de bossen van Oisterwijk!

Kinderen: EUR 7,50 | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8568
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Galeries

Gallery van Dun
De Lind 52, Oisterwijk
+31 (0)13 523 47 40
Gallery van Dun is een hedendaagse galerie met
als pand een rijksmonument uit de negentiende
eeuw. Bekijk moderne schilderijen, kleurrijk
glaswerk en neem ook zeker een kijkje in de
beeldentu

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11274

Bungalowparken

Stacaravan- en bungalowpark De
Lork
Posthoornseweg 6, Oisterwijk
+31 (0)13 - 52 83 838
Stacaravan- en bungalowpark De Lork is een plek
voor veertigplussers die op zoek zijn naar rust.
Het park ligt aan de rand van natuurpark De
Kampina.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6036

Restaurants

Restaurant De Posthoorn
Posthoornseweg 8, Oisterwijk
+31 (0)13 528 32 64
In het natuurgebied Kampina, bij de Oisterwijkse
bossen, vindt jong en oud vertier. Heerlijk
genieten van een diner in het restaurant, maar de
dag is compleet met een potje midgetgolf. Kinder

Kinderen:  | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9492

Restaurants

Boshuys Hermitage
Posthoornseweg 5b, Oisterwijk
+31 (0)13 52 86 044
Met liefde bereiden de koks heerlijke gerechten
voor hun gasten. Het bourgondische Boshuys
Hermitage is pittoresk, idyllisch en zelfs
sprookjesachtig.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 32,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo ma do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9495

Restaurants

Bistro De Dorpsherberg
Dorpsstraat 37, Oisterwijk
+31 (0)13 528 4470
Kom heerlijk eten bij Bistro De Dorpsherberg,
waar een gezellige en huiselijke ambiance te
vinden is. Ook af te huren voor feesten!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 8,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7637
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