Groepsaccommodatie Eiken en Sparren – Oldebroek
Huiselijke accommodaties midden in de natuur van de Veluwse bossen
✓ 60-75 personen

✓ Recreatiezaal en huiskamer

✓ Terras met hottub

✓ Complete keukens

Recreatie- / eetzalen
De huiselijke sfeer van de Eiken groepsaccommodatie vindt je in de huiskamer
die grenst aan de 54m² tellende recreatie-/eetzaal. De met bankstellen
ingerichte huiskamer is tevens voorzien van een sfeervolle houtkachel. Het op
zichzelf staande groepshuis Sparren is sfeervol en knus ingericht met een
ruime recreatiezaal, open keuken met barfunctie, zitgelegenheid met tafels en
stoelen en een sfeervolle lounge set.
Sanitair
De Eiken groepsaccommodatie beschikt over 2 aparte sanitair blokken waarbij
douches en toiletten van elkaar gescheiden zijn. Bij zowel de 3 toiletten als bij
de 4 douches beschik je over 2 wastafels. Het Sparren groepshuis heeft ruim
en verzorgd sanitair bestaande uit; 4 douches, 3 toiletten, 2 urinoirs en 4
wastafels. Daarnaast zijn diverse kamers voorzien van een wastafel.
Lekker uitgerust voor de volgende dag
Groepsaccommodatie Eiken heeft in totaal 13 slaapkamers welke allen zijn
voorzien van stapelbedden. Zes van deze kamers zijn voor 2 personen en de
overige zeven kamers voor 4 personen. Het groepshuis Sparren heeft verdeeld
over twee vleugels 6 slaapkamers met in totaal 35 slaapplaatsen. Achter de
recreatiezaal één kamer voor 7 personen en twee 2-persoonskamers. Aan de
andere zijde van de recreatiezaal twee 9-persoons en één 6-persoonskamer.
De natuur maakt hongerig
Je kan zelf de maaltijden verzorgen in de complete zelfverzorgingskeukens,
voorzien van:
• Twee keer een 6-pits gasfornuis
• 4 koelkasten met vriesvak
• Twee keer dubbele vaatwasse
• Magnetron met ovenfunctie en waterkokers
• Diverse koffiezetapparaten (incl. horeca exemplaar)
• Complete keukeninventaris
Meer informatie over maaltijd service vindt je op de achterzijde.
60 - 75 personen

Kampvuurplaats

6 toiletten / 8 douches

Activiteitenterrein

Recreatie- / eetzalen

Buitensportterrein

Finse op hout gestookte hottub

Op 10 minuten van Zwolle

19 slaapkamers / 75 slaapplaatsen

Wifi

Adres locatie:
Broekeroordsweg 9
8095 RM ‘Loo Oldebroek
Adres kantoor:
Hoogstraat 52
6611 BZ Overasselt
Tel: 024 622 18 29
info@hetbuitencentrum.nl

Plattegrond

Bij te boeken

Zelf meenemen

Kies voor het gemak van maaltijd service
Wij kunnen uiteraard ook één of meerdere maaltijden verzorgen. Van een los
ontbijt tot vol pension. Of denk aan een heerlijk barbecue.
De maaltijden zijn van goede kwaliteit, lekker, afwisselend en voedzaam.
Allergieën of speciale dieetwensen? Natuurlijk houden we hier rekening mee.

•
•
•
•

Bij gebruik van de groepsaccommodatie Eiken en Sparren worden de
maaltijden gecaterd.
Maak het verblijf compleet met uitdagende buitenactiviteiten
Tijdens het verblijf beschik je over een prachtig buitenterrein met een
volleybalveld, basketbalveld, speeltuin, een natuurpad en een 23 hectare
heerlijk groot bos voor allerlei gebruik.
Daarnaast beschikken wij over een ruim activiteitenterrein waar wij leuke en
uitdagende buitenactiviteiten aanbieden voor jong en oud. Onze professionele
instructeurs begeleiden je graag hierbij.
Zo kan je kiezen voor een avontuurlijk klimbos, leren om vuur te maken,
boogschieten, ontsnappen uit een unieke escape room en nog veel meer…
Informeer bij onze medewerkers naar de mogelijkheden voor maaltijden en
activiteiten!

•
•
•
•
•

Hoeslaken en kussensloop
Dekbed of slaapzak
Handdoeken
Toiletpapier, gastendoekjes
en zeep
Thee- en vaatdoeken
Afwasmiddel
Schoonmaakmiddelen
Vuilniszakken
EHBO

