
Survival schoolreisje - Overasselt
Een schoolreisje bij Het Buitencentrum is een BUITENGEWONE ervaring!

✓ Uitdagende activiteiten ✓ Professionele begeleiding

✓ Onbeperkt limonade ✓ 20 – 150 personen

Ben je op zoek naar een actief schoolreisje met een leuk activiteitenprogramma? 

Dan is het survival schoolreisje het ideale uitgangspunt voor een dagje uit met je 

klas of school. Een dag vol met grensverleggende survivalachtige activiteiten, wie 

wil dit niet meemaken?

Het Survival schoolreisje bestaat uit:

• Uitdagende outdoor activiteiten

• Begeleiding door professionele en enthousiaste instructeurs

• Onbeperkt limonade voor de kinderen

• Koffie en thee voor docenten / ouders

• Optioneel: lunchpakket en / of puntzak friet

De mooiste locatie midden in de natuur

Op onze locatie in Overasselt beschikken we over een 3,5 hectare eigen terrein. 

Het terrein is volledig omheind en afsluitbaar, wat een veilig gevoel geeft. 

Kinderen kunnen naar hartenlust spelen in een veilige omgeving. Als uitvalbasis 

voor het schoolreisje maken we gebruik van de voormalige boskapel midden op 

het activiteitenterrein. 

Het Buitencentrum Overasselt

• Rijk van Nijmegen

• Heide- en vennengebied

• Gezellige boskapel

• 3,5 hectare eigen terrein

20 tot 150 personen

Overasselt: Boskapel

Activiteitenprogramma

Buitensportterrein

Vast aanspreekpunt

Veiligheid

Programma:

09.15u Aankomst

09.30u Klimbos

11.00u Boogschieten en Robinson games

12.30u Lunch (zelf verzorgen)

13.00u Jacobsladder en Bamboe building

14.30u Vertrek

Survival schoolreisje

Prijs per leerling € 28,50

Per 8 deelnemers is 1 docent/ouder

kosteloos.

Bijkomende kosten

Administratiekosten € 23,50

Optioneel

Lunchpakket* € 6,50

Friet met mayo en curry € 3,95

* Broodje kaas, krentenbol, pakje drinken en waterijsje

De prijzen gelden voor het jaar 2023

Adres locatie Overasselt:
Sint Walrickweg 9

6611 KG Overasselt

Adres kantoor:
Hoogstraat 52

6611 BZ Overasselt

Tel: 024 622 18 29

info@hetbuitencentrum.nl

• Voorbeeld programma op basis van 1 subgroep 

van  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).


