ik

Lang geleden, toen ik kampleider was ...

droomde ik van een eigen kamphuis ... centraal gelegen ...

bij het water ...

Waar je kunt genieten van de natuur ...

ruim en schoon ...

er helemaal tussenuit bent ...

in het bos ...

en af en toe vies ?!

en samen kunt sporten en spelen

Mijn droom komt uit!!
Ik nodig u uit om vanaf 1 mei 2008 te
komen genieten op ons terrein
‘De Buiteling’ in Wenum-Wiesel
op de Veluwe.
... en de avonden ook zonder tv geweldig zijn!

Terrein ‘De Buiteling’
Aan de bosrand, tussen Apeldoorn en Vaassen, bouwt OP KAMP.NL een groepsaccommodatie
voor maximaal 64 personen. Beschikbaar vanaf mei 2008.
Het gebouw kenmerkt zich door de woorden: ruim, open, nieuw en schoon.
Er is veel verblijfsruimte: een woonkamer, een eetzaal en een recreatiezaal. Een professionele keuken met
afwasmachine. Veel sanitair: 9 toiletten, 12 douches. De slaapkamers zijn voorzien van stapelbedden en kastruimte:
8 kamers voor 6 personen, 2 kamers voor 8 personen.
Op het terrein, gelegen in het groen, bevinden zich speelvelden en een kampvuurplaats.
En natuurlijk een groot terras op het zuiden.

De Buiteling maakt het u makkelijk:
De organisatie van een kampweek(end) is vaak een hele klus. Wij streven ernaar u zoveel mogelijk werk uit handen
te nemen zodat u zich kunt richten op de deelnemers en het programma. Tot onze standaardservice behoort:
•H
 et Boodschappenpakket: afhankelijk van de groep, verblijfsduur en specifieke wensen stellen wij een
boodschappenpakket samen tegen normale supermarktprijzen. U betaalt alleen wat u verbruikt.
• D e Speel-o-theek: er is buiten- en binnenspeelgoed. Normale slijtage is voor onze rekening.
Kosten door vernieling of verlies zijn voor de gebruiker.
• S pelondersteuning*: diverse kampspelen hebben wij voor u voorbereid, incl. de benodigde materialen. Is
het door u gewenste spel nog niet door ons voorbereid? Laat het ons weten, misschien kunnen wij helpen
met materialen.
• E en regenprogramma*: kan het buitenprogramma door de regen niet doorgaan, geen nood.
Knutselen in de eetzaal. DVD kijken in de woonkamer. Dansen in de recreatiezaal. Trefbal in de feesttent.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die wij voor u hebben voorbereid. U betaalt eventueel
alleen het materiaalverbruik.
*deze service is tot september 2008 beperkt beschikbaar

Maatwerk:
Wij denken graag mee over de invulling en uitvoering van uw kampprogramma. In overleg is er vaak meer mogelijk
dan u denkt. Uw specifieke wensen en uw budget zijn daarbij onze uitgangspunten.

Schoon:
Aan hygiëne en veiligheid besteden wij veel aandacht. Dit merkt u aan het sanitair dat wij dagelijks voor u
schoonmaken maar ook aan de goede ventilatie van o.a. de slaapkamers. Het rook- en huisdierenverbod, de gladde
vloeren en de zorgvuldige keuze van overige materialen maken de accommodatie geschikt voor carapatiënten. Ons
gebouw is voorzien van een milieuvriendelijke installatie die het gebouw in de winter verwarmt en in de zomer koelt.
Meer informatie over onze groepsaccommodatie, het terrein en de diverse recreatieve mogelijkheden in de
omgeving vindt u op onze website.
Adres vanaf 1 mei 2007:
Elburgerweg 40, 7345 EG Wenum-Wiesel
Tijdelijk adres tot 1 mei 2007:
Zuiderpad 17, 1461 BR Zuidoostbeemster
Telefoon: 0299 - 43 63 98

