
Klassiek schoolkamp
Een schoolkamp bij Het Buitencentrum is een BUITENGEWONE ervaring voor iedereen!

✓ 2 overnachtingen ✓ 1 activiteit per dag

✓ Maaltijden: vol pension ✓ Vast aanspreekpunt

Ben je op zoek naar een volledig verzorgd schoolkamp waarbij wij je 

kunnen ontzorgen met betrekking tot het organiseren van één activiteit per dag 

en de maaltijden? Dan is het Klassiek schoolkamp een goede keuze. 

Het Klassiek schoolkamp bestaat uit:

• Ontvangst met koffie, thee, limonade en koek

• 2 overnachtingen in groepsaccommodatie naar keuze

• Vast aanspreekpunt gedurende het verblijf

• Maaltijden op basis van vol pension

• 1 uitdagende outdoor activiteit per dag – begeleiding instructeurs

• Sport- en spelactiviteiten met instructiekaarten – begeleiding docenten

• 1 avondactiviteit bosspelen (spellenpakket ligt klaar – zelf uitvoeren)

• 1 avondactiviteit kampvuur (incl. hout – zelf uitvoeren)

• Eindschoonmaak

De mooiste accommodaties midden in de natuur

Het Buitencentrum beschikt over twee prachtige bosrijke locaties voor groepen 

van 30 tot 220 personen. Tijdens het schoolkamp heb je de beschikking over 

een eigen accommodatie met recreatiezaal, keuken, slaapvertrekken en 

sanitair (je deelt niks met anderen). 

Het Buitencentrum Overasselt

• Rijk van Nijmegen

• Heide- en vennengebied

• Groepsaccommodaties

• Blokhutten

• 3,5 hectare eigen terrein

Het Buitencentrum Oldebroek

• Regio Zwolle

• Midden in de Veluwe

• Groepsaccommodaties

• Bos lodges

• 23 hectare eigen terrein

30 tot 220 personen

2 overnachtingen

Maaltijden: vol pension

Activiteitenprogramma

Buitensportterrein

Kampvuur

Vast aanspreekpunt

Veiligheid

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



Bij het Klassiek schoolkamp verzorgt Het Buitencentrum voor jullie de maaltijden 

op basis van vol pension: ontbijt, lunch(pakket) en een diner. 

Op onze Buitencentrum locaties beschikken wij over een professionele 

horecakeuken waar de maaltijden worden bereid. Onze koks werken zo veel 

mogelijk met streekproducten en plaatselijke ondernemers. 

De maaltijden zijn van goede kwaliteit, lekker, afwisselend en voedzaam. 

Allergieën of speciale dieetwensen? Natuurlijk houden we hier rekening mee.

Maandag t/m woensdag

Maandag

10.00u Ontvangst

10.30u Klimbos

12.30u Lunchpakket (zelf meenemen)

14.00u Eigen invulling

16.00u Kamers indelen

17.30u Diner

19.00u Bosspelen (spellenpakket)

Dinsdag

08.30u Ontbijt en lunchpakket maken

10.00u Klimbomen en Teambuilding act.

12.30u Lunchpakket

14.00u Eigen invulling

17.30u Puntzak friet met snack en ijsje

19.00u Kampvuur (incl. hout)

Woensdag

08.30u Ontbijt en lunchpakket maken

11.00u Vertrek

Activiteitenprogramma

Woensdag t/m vrijdag

Woensdag

14.00u Ontvangst

14.30u Kamers indelen

15.00u Klimbos

17.30u Diner

19.00u Bosspelen (spellenpakket)

Donderdag

08.30u Ontbijt en lunchpakket maken

10.00u Klimbomen en Teambuilding act.

12.30u Lunchpakket

14.00u Eigen invulling

17.30u Puntzak friet met snack en ijsje

19.00u Kampvuur (incl. hout)

Vrijdag

08.30u Ontbijt en lunchpakket maken

11.00u Eigen invulling

13.00u Lunchpakket

14.00u Vertrek

• Voorbeeld programma op basis van 1 subgroep – 25 tot 30 leerlingen.

• Mogelijkheid om te wisselen van activiteiten.

• Bij combinatie activiteiten staat 1 activiteit onder begeleiding van een 

instructeur en de andere wordt door een docent begeleid (instructiekaart).

• Bij aankomst is de accommodatie vanaf 14.00 uur beschikbaar en bij vertrek 

tot 11.00 uur – buiten de tijden van beschikbaarheid wordt er gebruik gemaakt 

van het activiteitenterrein en de toiletunit.

Maaltijden

Broodmaaltijden (voorbeeld):

• Wit- en tarwebrood

• Beschuit en crackers

• Cornflakes en cruesli

• Vleeswaren – 2 soorten

• Zoetwaren – 4 soorten

• Kaas

• Boter

• Yoghurt

• Melk

• Koffie en thee

Diner (voorbeeld):

• Soep van de dag

• Aardappelschijfjes

• Kipschnitzel

• Warme groenten

• Curry, mayonaise en appelmoes

• Bavarois met slagroom

De laatste avond serveren wij 

standaard een puntzak friet met 

snack, sauzen en een waterijsje!

Verblijf maandag t/m woensdag

Prijs per leerling € 110,95

Prijs per begeleider € 090,95

Verblijf woensdag t/m vrijdag

Prijs per leerling € 115,95

Prijs per begeleider € 095,95

Bijkomende kosten

Administratiekosten € 023,95

Borg € 400,00

Locatie Oldebroek

Toeristenbelasting (p.p.p.n.)   € 1,59

Locatie Overasselt

Afvalstoffenheffing (p.p.p.n.)   € 1,02

Leerlingen basis- en middelbaar-

onderwijs zijn vrijgesteld van 

belastingen en heffingen. 

De prijzen gelden voor het jaar 2023


