
Aanbod (combinatie-) activiteiten schoolkampen
De activiteiten bij Het Buitencentrum zijn een BUITENGEWONE ervaring voor iedereen!

Enkelvoudige activiteiten

Bij combinatie activiteiten zal 

1 activiteit onder begeleiding 

staan van een instructeur 

van Het Buitencentrum. 

De andere activiteit zal door 

een docent zelf begeleid 

worden a.d.h.v. instructie 

kaarten. 

Klimbos Begeleiding Locatie

Een parcours tussen de bomen met 

avontuurlijke hindernissen van verschillende 

niveaus en elementen.

Instructeur
Overasselt en 

Oldebroek

Fire skills & Nature cooking Begeleiding Locatie

We leren vuur maken met behulp van een 

magnesiumstick en bakken tosti’s en poffen 

popcorn boven het vuur.

Instructeur
Overasselt en 

Oldebroek

Oriëntatietocht (GPS) Begeleiding Locatie

Een tocht door het mooie natuurgebied met 

behulp van GPS voorzien van diverse 

opdrachten.

Instructeur
Overasselt en 

Oldebroek

Walkie Talkie Nature Trail Begeleiding Locatie

Met behulp van een kaart en walkie talkie 

voer je gerichte opdrachten uit die een 

teamlid vanuit het basiskamp door geeft.

Instructeur Oldebroek

Combinatie activiteiten

Jacobsladder en Bamboe building Begeleiding Locatie

Beklim een reusachtige balkenladder waarbij 

de balken op verschillende afstanden van 

elkaar hangen.

Instructeur

Overasselt en 

OldebroekMaak met bamboestokken verschillende 

constructies waarbij creativiteit, inzicht en 

samenwerken centraal staan.

Docent

Het is mogelijk om het 

voorbeeld programma aan te 

passen en te wisselen met 

activiteiten. Wij stemmen de 

wensen en mogelijkheden 

voor de invulling van het 

programma graag met jullie 

af.



Klimbomen en Teambuilding activiteiten Begeleiding Locatie

Speciale klimgrepen zitten op de boom en zo 

klauter je naar boven. Er zijn 2 verschillende 

klimroutes.

Instructeur

Overasselt en 

OldebroekDiverse activiteiten waarbij “fun” de hoofdzaak 

is maar er vooral ook goed samengewerkt zal 

moeten worden.

Docent

Escape room en Obstacle run Begeleiding Locatie

Een combinatie van gangenstelsels en 

escape room waarbij je op zoek gaat naar 

codes en hints om buiten te komen.

Instructeur
Overasselt en 

Oldebroek

Een obstakelloop met spectaculaire en 

uitdagende hindernissen.
Docent

Trapeze ladder en Spelenkermis pakket Begeleiding Locatie

Beklim de reusachtige ladder die door 

teamgenoten in bedwang wordt gehouden en 

spring naar de trapeze.

Instructeur

Overasselt
Een spelenpakket met o.a. spiegelkast, 

sjoelen, kat en muis, gatenkaas, blikwerpen 

en ringwerpen

Docent

Adres locatie Overasselt:

Sint Walrickweg 9

6611 KG Overasselt

Adres locatie Oldebroek:

Broekeroordsweg 9

8095 RM ‘t Loo Oldebroek

Adres kantoor:

Hoogstraat 52

6611 BZ Overasselt

Tel: 024 622 18 29

info@hetbuitencentrum.nl

Boogschieten en Robinson games Begeleiding Locatie

Maak kennis met pijl en boog en leer de beste 

technieken om raak te schieten. Weet jij de 

roos te raken?

Instructeur

Overasselt en 

OldebroekKorte en afwisselende activiteiten in de vorm 

van “proeven” waarbij de deelnemers de strijd 

met elkaar aan gaan.

Docent

Hunting game en Spelenkermis pakket Begeleiding Locatie

Ga op zoek naar de tegenstander voorzien 

van masker en boog met speciaal 

aangepaste pijlen met bollen.

Instructeur

Oldebroek
Een spelenpakket met o.a. spiegelkast, 

sjoelen, kat en muis, gatenkaas, blikwerpen 

en ringwerpen

Docent
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