Groepsverblijf

Schoolbuitenhuis
Faciliteiten
100 slaapplaatsen
12 douches
11 toiletten (met wc-papier)
Keukeninventaris
Eigen eet- en
activiteitenruimtes
Buitenrecreatie
Speelveld + tennistafel
Kampvuurschaal
Geen televisie
Wifi (tegen betaling)
Huisdieren niet toegestaan
Nachtrustperiode geldig

Algemeen
Bij groepsverblijf Schoolbuitenhuis is het natuurlijk genieten. Het groepsverblijf ligt op een
groot eigen terrein middenin een divers natuurgebied de Vrachelseheide met bossen en
zandverstuivingen. Hierdoor is het een ideale plek om sport- en spelactviteiten organiseren.
Daarnaast worden er vaak natuurwerkweken gehouden.
Groepsverblijf Schoolbuitenhuis heeft een aparte eetzaal, een recreatiezaal met
tafeltennistafel en een ‘leiderskamers’. Het groepsverblijf is alleen op basis van catering te
reserveren. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond.

In de omgeving
• Zwembad De Katjeskelder
• Zwembad De Warande
• Natuurspeeltuin De Speeldernis
• Reptielenhuis De Aarde
• Het Broodbakmuseum


Algemene
Parkeerplaats

Groepsverblijf
Schoolbuitenhuis
Vrachelseheide 155
4904 TJ Oosterhout
Telefoonnummer: 0162 - 423 730

Reserveren
Om het groepsverblijf te reserveren
of om wijzigingen door te geven
in de reserveringsovereenkomst,
is de afdeling Reserveringen van
de Paasheuvelgroep bereikbaar.

Specifieke informatie

Paasheuvelgroep

Bedrijfsleider: André Luijn
De bedrijfsleider kan specifieke informatie geven over het groepsverblijf. Ook is de
bedrijfsleider bereikbaar om een afspraak te maken om het groepsverblijf te bezichtigen.

E-mail: info@paasheuvelgroep.nl

Aankomst- en vertrektijden

Telefoonnummer: 0577 - 411 556
facebook.com/paasheuvelgroep
instagram.com/paasheuvelgroep

De Paasheuvelgroep hanteert standaard aankomst- en vertrektijden. Alleen in overleg met
de bedrijfsleider is het mogelijk om hiervan af te wijken.

Reserveringen met catering

Klein Anker is alleen op basis van zelfverzorging beschikbaar. De keuken is ruim opgezet en
voorzien van keukenapparatuur die het gemakkelijk maken om te koken voor een grote groep.

groepsgebouw.nl

Verblijfsperiode & catering

Faciliteiten

Weekend

Midweek

Slaapvoorziening

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Aankomst: maandag 10.00 uur

• 	Totaal bedden: 100

Vertrek: zondag 17.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

• 	2 Slaapzalen met 12 stapelbedden

Catering: diner vrijdagavond t/m lunch
zondag

Cateringoptie 1:
lunch maandag t/m ontbijt vrijdag
(€4 p.p. extra lunch op vrijdag)

• 	6 Slaapzalen met 10 stapelbedden
• 	4 Slaapzalen met 1 stapelbed

Cateringoptie 2:
diner maandag t/m lunch vrijdag

• 	Bedden voorzien van: matras en
kussen

Halve midweek
Aankomst: maandag 10.00 uur
Vertrek: woensdag 10.00 uur
Cateringoptie 1:
lunch maandag t/m ontbijt woensdag
Cateringoptie 2:
diner maandag t/m lunchpakket woensdag
Aankomst: woensdag 14.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur
Catering: diner woensdag t/m lunch vrijdag

Week
Aankomst: maandag 10.00 uur
Vertrek: zondag 17.00 uur
Cateringoptie 1:
lunch maandag t/m ontbijt zondag
(€4 p.p. extra lunch op zondag)
Cateringoptie 2:
diner maandag t/m lunch zondag
Aankomst: vrijdag 18.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur
Catering: diner vrijdag t/m lunch vrijdag

Routebeschrijving
Reizen met eigen vervoer vanuit Utrecht

Neem de A27 richting Breda / Ring Utrecht. Neem afslag 17-Oosterhout-Zuid richting Rijen.
Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden voor Oosterhout. Sla rechtsaf naar de
Europaweg. Neem de 1e afslag links, Beneluxweg op. Sla rechtsaf naar de Burgemeester
Materlaan. Sla linksaf naar de Bredaseweg. Weg vervolgen naar Oosterhoutseweg. Sla
rechtsaf naar de Steenbergen. Sla rechtsaf naar de Hoeveneind. Neem de 3e afslag rechts,
Vraggelse Baan op. Sla linksaf. Sla rechtsaf. Sla 2 x linksaf. Sla rechtsaf. Groepsverblijf
Schoolbuitenhuis bevindt zich rechts.

Reizen met eigen vervoer vanuit Tilburg

Neem de A58 richting Breda. Houd rechts aan bij het knooppunt Knooppunt St.Annabosch en
volg de borden E311 / A27 richting Utrecht / Breda. Neem afslag 16-Breda-Noord naar N282
richting Dorst/Rijen. Sla linksaf naar de Tilburgseweg / N282. Ga verder op de Tilburgseweg.
Sla rechtsaf naar de Nieuwe Kadijk. Neem de afslag richting Oosterhoutseweg. Sla rechtsaf
naar de Oosterhoutseweg. Sla linksaf naar de Steenbergen. Sla rechtsaf naar de Hoeveneind.
Neem de 3e afslag rechts, Vraggelse Baan op. Sla linksaf. Sla rechtsaf. Sla 2 x linksaf. Sla
rechtsaf. Groepsverblijf Schoolbuitenhuis bevindt zich rechts.

Reizen met openbaar vervoer

• 	2 Slaapzalen met 2 stapelbedden

• 	Zelf meenemen:		
slaapzak / dekbed, onderlaken
en kussensloop

Kenmerken
• Ligt in een natuurlijke omgeving;
natuurgebied Vrachelseheide
• 	Op het terrein: bos, speelveld,
zandverstuiving, volleybalnet,
binnen en buiten tafeltennistafel
• 	 Buitenterras
• 	Kampvuurschaal op het terrein

Inventaris keuken

• 	Koffiemachine met koffiefilters en
koffie
• 	Waterkoker met thee
• 	 Koelkast
• 	 Magnetron
• 	 Serviesgoed
• 	Ook aanwezig: vuilniszakken,
afwasmiddel, theedoeken en
handdoeken

Recreatie

• 	Eigen recreatieruimte

Nachtrustperiode
Van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Er gelden regels voor geluid.
Lees deze terug in ‘Richtlijnen
voor groepsovernachting bij de
Paasheuvelgroep’.
Het is verplicht om een ingevuld
nachtregister in te leveren.
Download een nachtregister via
www.groepsgebouw.nl.

• Reis naar treinstation Breda, neem vanaf daar Buslijn 126 - Richting Geertuidenberg, stap
na 98 bushaltes uit bij Burgemeester Materlaan in Oosterhout.
•	Loop via Burgemeester Materlaan richting Bredaseweg. Sla rechtsaf naar de Bredaseweg.
Neem op de rotonde de 1ste afslag. Sla rechtsaf naar de Oude Bredasebaan. Sla linksaf
richting Vrachelseheide. Flauwe bocht naar rechts naar de Vrachelseheide. Groepsverblijf
Schoolbuitenhuis bevindt zich links.

Direct reserveren?
Bel 0577 - 411 556, mail naar info@paasheuvelgroep.nl of kijk op

groepsgebouw.nl

