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Informatie / aanmelden

Wilt u iets organiseren in een ambiance die niet zo voor de hand ligt,
maar wel tegemoet komt aan de faciliteiten die u nodig heeft?
Uw verwachtingen kunnen hier werkelijkheid worden.

Voor meer informatie of om aan te
melden kunt u contact opnemen
met De La Salle:
Telefoon: 0411-652444
www.de-la-salle.nl
Bosperceel Buitenrust is beschikbaar voor €140,- per dag of €75,per dagdeel.

Bosperceel Buitenrust is er speciaal om jongeren van De La Salle een
plek te geven. Hier leren ze binnen een veilige en natuurlijke omgeving
te ontspannen. Daarnaast is Buitenrust voor iedereen die affiniteit
heeft met Koraal Groep, en in het bijzonder met De La Salle, de ideale
locatie voor verschillende bijeenkomsten. Denk aan vergaderingen,
teambuilding, outdoor activiteiten of het geven van een cursus.
Verdekt in het groen ligt het fraaie buitenhuis, het Ambrosiusven en een open veldje waar u
eventueel uw buitenactiviteiten kunt ondernemen. U bent even van de wereld, terwijl u in contact
staat met uzelf en uw directe omgeving.
Het perceel, in de bossen bij Oisterwijk, diende tot de jaren 90 als uitvalsbasis voor de fraters van
Tilburg. Vergrijzing was de reden dat men een andere bestemming wilde geven aan het gebied.
Omdat de fraters van dezelfde congregatie waren als destijds ‘Huize De La Salle’, lag het voor de
hand dat de toenmalige voogdijkinderen toegang kregen tot deze unieke locatie.
De houten huisjes werden vervangen door een stenen buitenhuis en een deel van de kavel werd
dusdanig ingericht dat het gebruikt kan worden voor verschillende activiteiten. Vandaag de dag
biedt het buitenhuis plek voor maximaal 40 personen en is voorzien van alle gemakken. Er kan gekookt worden en er zijn gescheiden sanitaire voorzieningen.
Gelegen in de punt tussen Rosepdreef en de Oirschotsebaan is Buitenrust gemakkelijk te bereiken,
terwijl u gegarandeerd bent van een door bos omsloten private entourage.

Om milieutechnische redenen is het
niet toegestaan te overnachten. Vanwege de ligging is er geen internet.

Oisterwijk

Locatie
Bosperceel Buitenrust:
Rosepdreef 4a
5062 TB, Oisterwijk
T: +31 (0) 13 52 87 576
Vlakbij Oisterwijk, met treinstation,
en tussen de A65, A2 en A58 is de
locatie makkelijk bereikbaar met
alle vervoersmiddelen.
Parkeren doet u net buiten het
perceel.

Perceel Buitenrust

