Welkom
Team Floralia Park heet u welkom in een uniek stuk van Oosterhout.
U bevind zich in een tuin met een verhaal,
waar mensen werken met een verhaal,
waar mensen komen met een verhaal
en waar u uw eigen verhaal kunt creëren door
intens en oprecht uw zintuigen de ruimte te geven.

Zet uw telefoon op stil,
u kunt hier intens en oprecht genieten,
wandel door de tuin en luister naar wat u hoort,
kijk om u heen,
voel uw huid,
voel uw interne rust,
ruik eens bewust,
proef van deze kleine
maar veelzijdige kaart.

We horen graag uw ervaringen,
zowel mondeling als via onze sociale media.

www.foraliapark.nl

volg ons op

Info
1 Januari 2018 is officieel de Floralia over gegaan van
“Stichting Floralia” naar “Het Floralia Park”
daarmee in handen van Prospects @ Work.
In Oosterhout bekend van kringloop winkel ’t Klappeijke.
Met deze overdracht wordt een historische tuin behouden.
Een Floralia Park waar mensen kunnen recreëren en nog voornamer,
mensen een plaats hebben waar ze van
een zinvolle dagbesteding kunnen genieten.
Om deze reden is het Floralia Park een ideale omgeving om mensen
laagdrempelig te ontmoeten en te ondersteunen.
We zijn er om mensen die geen hulp nodig hebben en
op een laagdrempelige manier toch ondersteuning willen
een kans te geven om hun ideaal te volgen.

www.foraliapark.nl
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Terras en Bar

Aan de Bar helpen we u graag
met uw bestellingen.
We hebben (nog) geen terras bediening.
We zijn een uniek park en willen graag
samenwerken met verschillende partijen.
Dit is ook een reden waarom we werken met munten.
1 munt = 1 euro
Deze munten kunt u kopen bij het munten apparaat naast de bar.
Het is makkelijk.
U kunt gebruik maken van contante betaling of contactloos, tot 25,-.
Mocht u een hoger bedrag hebben kunt u pinnen,
vraag hiervoor een medewerker.

Gezocht !!!!!!
Het Floralia Park is een uniek stuk natuur waar vele mensen komen
om laagdrempelig een leuke dag te hebben.
Om dit te bereiken zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers die ons
willen ondersteunen bij:
-TUIN ONDERHOUD
-ACTIVITEITEN BEGELEIDING
-TERRAS BEDIENNING
-AFWAS HULP
Wij bieden u een leuke en gezellige omgeving.
Een goed gevoel.
En nog veel meer!
Voor meer info bel 0631936348
www.floraliapark.nl
P.s. Het Park en de Kaaipolder is niet Prive af te huren,
wel mag u met een groep aangekondigd langskomen.
www.foraliapark.nl
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Menu kaart
Voor bij de koffie
Appel gebak met slagroom

Soep van de dag

3 munten

Kleine trek

2,5 munt

(vraag aan de chef)

Tosti Floralia
(ham, kaas)
Vlam Tosti
Portie friet (1 pers)
La Trappe Bitterbal (5st)
Kroket (25% rundvlees, 1st)

2,5 munt
2,5 munt
2,5 munt
3 munten
2 munten

Word geserveerd met 2 sausjes naar keuze.
Mayonaise, Ketchup, Curry of Mosterd.

Met kaas
Met Kroket
Met Frikandel

Broodjes

3 munten
3 munten
3 munten

Stevige trek
Gehaktbal Met Friet*
Kip saté met friet*

6 munten
9,5 munt

*Alleen op vrijdagen, zaterdagen en zondagen te bestellen!

Chips zakje

Extra
Zie onze ijs kaart.

1,5 munt

Binnen het Floralia Park werken we enkel met munten,
u kunt munten kopen bij de munten automaat.
1 munt = 1 euro

Koffie
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Koffie Choc
Wiener Melange

1 munt
1,5 munt
2 munten
2 munten
2 munten
2 munten
2 munten

Thee
Diverse smaakjes thee
VerseMunt thee

1 munt
2,5 munt

Melk
Warme chocomelk
Met slagroom

2 munten
0,5 munt

Frisdrank
Verse Jus d’Orange
Coca Cola
Coca Cola Zero
Coca Cola Light
Fanta
Bitter lemon
Cassis
Seven up
Jus d’ Orange (fles)
Appelsap
Spa rood
Spa blauw
Tonic
Ice Tea
Ice Tea Green (flesje)
Fristi (flesje)
Chocomel (flesje)
Ranja per beker
Ranja per 1 liter
Water koud

2,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
1,5 munt
2 munten
2 munten
2 munten
0,5 munt
2 munten
0.5 munt

*Alcohol houdende dranken worden alleen op
werkdagen na 17.00 u, vrijdagen na 14.00 u
en op zaterdagen en zondagen geschonken.
Bier*
Bier van de Tap (Bavaria, 5.0%)
Seizoenbier van de Tap
Radler (Bavaria, 0.0% en 2.0% )
La Trappe Blond (6.5%)
La Trappe Dubbel (7.0%)
La Trappe Triple (8.0%)
Bavaria (0.0%)
Bombast Blond (7%)
Wittekerke Rosé (4.3%)

Rood
Wit Droog
Wit Zoet
Rosé
Cava Fles
Bacardi +
Pisang Ambon +
Passoa +
Whiskey +
Gin +

Wijn*

Mix drank*

Sterke drank*
Whiskey on the rocks
Schrobbelér
Jenever
Gin

2 munten
3 munten
2,5 munt
3 munten
3 munten
3,5 munt
2,5 munt
2,5 munt
2,5 munt

3 munten
3 munten
3 munten
3 munten
6 munten
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

munt+
munt+
munt+
munt+
munt+

4 munten
3 munten
3 munten
3 munten

Binnen het Floralia Park werken we enkel met munten,
u kunt munten kopen bij de munten automaat.

1 munt = 1 euro

IJs kaart

One Shot (soft ijs) = 2.5 munt

Magnum = 2 munten

Twister = 1.5 munt

Cornetto = 2 munten

Calippo = 1.5 munt

Solero = 1.5 munt

Racket = 1 munt

Mars/snickers/twix= 1.5 munt

Oreo ijs = 1 munt

Festini = 0.5 munt

Binnen het Floralia Park werken we enkel met munten,
u kunt munten kopen bij de munten automaat.

Geschiedenis
In 1965 werden de eerste huizen gebouwd,
de nieuwbouwwijk Oosterheide.
6 mei 1969, gaf de gemeente een stuk grond van 50x50
met een start bedrag van 750,- gulden.
In 1969 kwam er een waterput,
dit is dan ook het eerste bouwwerk en
staat er nog steeds.
In 1970 start van de vijver.
Voorjaar 1970 kwam het eerste gebouw.
Het kreeg de naam Kaaipolder.
Medio september 1970 kreeg de vereniging de plantenserre.
daarna werd de tuin officieel open gesteld voor het grote publiek.
Met een bloemen tentoonstelling ‘’oosterheide Leeft”, dauwtrappen,
oude autoshows, enveloppen loterij etc.
In 1977 werd gestart met een midzomer muziek festival tot 1983.
In 1981 werd het bekende countryfestival georganiseerd tot 2012.
Uitbreiding van de Floraliatuin was het theehuis in 1982.
Het is geschonken door AC van de Meer gemaakt in 1889.
In september 1990 is men begonnen met het huidige clubhuis.
In 1992 werd met de bouw van de huidige schuur begonnen.
In 1997 werd er een vast overdekt podium gebouwd.
In 2013 was het lede bestand terug gelopen dat men er aan ging
denken om de Floraliatuin op te heffen.
31 december 2017 is het definitief einde
van de “stichting Floralia Oosterheide”
1 Januari 2018 neemt Prospects@Work, het stokje over en gaat door
als dagbestedingen project in het Floralia Park.
www.foraliapark.nl
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Tot wederziens
Team Floralia wil u hartelijk dankten
voor uw bezoek aan het Floralia Park.
Wij hopen dat we uw zintuigen
hebben weten te prikkelen.
Dat u een beleving heeft gehad waar u met plezier aan terug denk.
We hopen dan ook dat u nog een keer terug komt, om samen met
andere, de beleving van het Floralia Park te delen.
Wij stellen het op prijs als u ons volgt op facebook
en uw beleving deelt op onze sociale media zodat meer mensen weten
dat het Floralia Park er is voor iedereen.
Heeft u tips of adviezen voor ons dan zien we die graag via de mail
floraliapark@prospectsatwork.nl
of mondeling bij een van onze medewerkers.
Wij nodigen u uit om een wandeling te maken
en zien u graag een keer terug.
Met hartelijke groet,
Team Floralia Park

Openingstijden
Maandag
10.00u tot 17.00u
Dinsdag
10.00u tot 17.00u
Woensdag
10.00u tot 17.00u
Donderdag 10.00u tot 17.00u
Vrijdag
10.00u tot 17.00u
Zaterdag
Gesloten tot April
Zondag
Gesloten tot April

Bezoek adres:
Floralia Park
Beneluxweg 63
4904 SJ
Oosterhout
www.FloraliaPark.nl
Vestiging Kringloop adres:
‘T klappeijke
Klappeijstraat 59
4901 HD
.Oosterhout
www.KringloopKlappeijke.nl
Hoofdvestiging en Post adres:
Prospects@Work
Jules de Beerstraat 60
3548 AH
Tilburg
www.ProspectsAtWork.nl
www.foraliapark.nl
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