Groepsverblijf
Teteringen

Groepsverblijf Buitenhuis
Teteringen
Meerberg 2A
4904 SM Oosterhout
0162 - 423 730 (kijkafspraken)
076 - 5875285 (overige informatie)

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

Algemeen
De mooiste avonturen beleef je buiten
Voor de echte bosliefhebber is Buitenhuis Teteringen een absolute aanrader. Gelegen in de bossen van
Teteringen met een heerlijke zandvlakte voor de deur en volop ruimte voor de leukste spellen en
activiteiten. Doordat de accommodatie beschikt over een groot terras met buitenmeubilair en
tafeltennistafel kan je lekker veel buiten zijn met de groep.

0577 - 411 556
E-mail:
info@paasheuvelgroep.nl
Website:
www.groepsgebouw.nl
facebook.com/paasheuvelgroep
instagram.com/paasheuvelgroep

Over de accommodatie
Buitenhuis Teteringen is geschikt voor maximaal 32 personen verdeeld over 4 slaapkamers. Er is tevens
een grote keuken, een aparte eet/recreatiezaal en een stafkamer aanwezig. Het Buitenhuis Teteringen
is ooit begonnen als buitenhuis van het Kralingsche Volkshuis in Rotterdam, en werd geëxploiteerd door
Stichting Buitenhuis Teteringen. Vanaf 1 januari 2019 verzorgd Stichting Paasheuvelgroep de
reserveringen van het buitenhuis.

In de omgeving:
• Zwembad De Katjeskelder

Faciliteiten
32 slaapplaatsen
6 douches
4 toiletten

• Zwembad De Warande
• Natuurspeeltuin De Speeldernis •

Keukeninventaris

Reptielenhuis De Aarde

Gecombineerde eet- en
activiteitenruimte

• Het Broodbakmuseum

Specifieke informatie over Teteringen

Buitenrecreatie

De bedrijfsleider kan specifieke informatie geven over het groepsverblijf. Ook is de bedrijfsleider

Speelveld

bereikbaar om een afspraak te maken om het groepsverblijf te bezichtigen.

Geen televisie

Aankomst- en vertrektijden

Wifi

De Paasheuvelgroep hanteert standaard aankomst- en vertrektijden. Alleen in overleg met de

Huisdieren niet toegestaan

bedrijfsleider is het mogelijk om hiervan af te wijken.

Reserveringen op basis van zelfverzorging
Buitenhuis Teteringen is alleen op basis van zelfverzorging beschikbaar. De keuken is ruim opgezet en

Nachtrustperiode geldig
Parkeerplaats
bij groepsverblijf

voorzien van keukenapparatuur die het gemakkelijk maken om te koken voor een grote groep.
* Meer informatie op de achterzijde van dit
informatieblad.

Verblijfsperiode

Faciliteiten

Weekend

Midweek

Slaapvoorziening

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Aankomst: maandag 10.00 uur

• 4 slaapkamers met elk 4 stapel-

Vertrek: zondag 17.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

bedden.
• Lerarenkamer met één 1-persoonsbed

Halve midweek

Week

Aankomst: maandag 10.00 uur

Aankomst: maandag 10.00 uur

Vertrek: woensdag 10.00 uur

Vertrek: zondag 17.00 uur

Aankomst: woensdag 14.00 uur

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

• Alle bedden zijn voorzien van
matras en kussen.

• Zelf meenemen:
slaapzak / dekbed, onderlaken en
kussensloop.

Kenmerken
• Ligt in een eigen stuk bos.
• Privé terrein: dus geen andere
groepen.
• Gecombineerde recreatie- en
eetruimte.

Inventaris keuken
• Koffiemachine met koffiefilters. •
Waterkoker.
• Grote koelkast en vriezer.
• 6-pits gasfornuis.
• Grote proviandkast.
• Serviesgoed; borden, bestek en
kopjes.
• Ook aanwezig: vuilniszakken en
afwasmiddelen.
• Radio / CD speler
• Zelf meenemen: theedoeken en
handdoeken.

Routebeschrijving
Nachtrustperiode
Reizen met eigen vervoer vanuit Utrecht

Van 23.00 uur tot 07.00 uur.

Neem de A27 richting Breda/Ring Utrecht. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Hooipolder om de

Er gelden regels voor geluid. Lees

borden A59 richting Waalwijk/Made/Oosterhout-West/Roosendaal/Efteling te volgen. Volg de 2

deze terug in ‘Richtlijnen voor

rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de A59 (borden naar Oosterhout-West/Roosendaal/Made/

groepsovernachting bij de

Zierikzee). Neem afslag 31-Terheijden naar N285 richting Terheijden/Breda/Wagenberg/Zevenbergen/

Paasheuvelgroep’.

Hooge Zwaluwe. Sla linksaf naar de Wagenbergse Baan/de N285. Ga verder op de N285. Sla linksaf naar
de Kanaaldijk, de Kanaaldijk draait naar rechts en wordt de Hartelweg. Ga rechtdoor op de Salesdreef.
Weg vervolgen naar de Meerberg. Je vindt je bestemming links.

Reizen met eigen vervoer vanuit Tilburg
Volg op de A58 bij knooppunt St. Annabosch de borden E311/A27richting Utrecht/Breda. Weg vervolgen
naar de A27/de E311. Neem afslag 16-Breda-Noord naar N282 richting Breda-Noord/Dorst/ Rijen. Volg de
2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Nieuwe Kadijk.Volg de rechterrijstrook om de
verbindingsweg Teteringen te nemen. Sla rechtsaf naar de Oosterhoutseweg, sla linksaf naar de
Steenbergen, sla rechtsaf naar het Hoeveneind. Het Hoeveneind draait iets naar links en wordt de
Meerberg. Je vindt je bestemming rechts.
Reizen met openbaar vervoer
Reis naar treinstation Breda, neem vanaf daar Buslijn 126 richting Geertuidenberg. Stap uit bij
Burgemeester Materlaan in Oosterhout. Loop via het noordwesten op de Burgemeester Materlaan
richting de Burgemeester D. van der Schuerenlaan. Flauwe bocht naar links om op de Burgemeester
Materlaan te blijven. Sla linksaf naar de Bredaseweg, sla rechtsaf naar de Vraggelse Baan, sla rechtsaf
naar het Hoeveneind. Weg vervolgen naar de Meerberg. Je vindt je bestemming rechts.

