Tipikamp Kleine Indiaan

Tipikamp Kleine Indiaan
Trambaan 58
4641 PG Ossendrecht
Tel. 016 - 46 72 338

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

Algemeen

Telefoonnummer:

Op het bosrijke terrein van Paasheuvelgroep Ossendrecht is van alles te doen! Naast een verhard

0577 - 411 556

voetbalveld en basketbalveld is er namelijk een enorm groot speelbos met speeltoestellen én een

E-mail:

springkussen.

info@paasheuvelgroep.nl
Website:

Tipikamp Kleine Indiaan is één van de 5 tipikampen op het terrein. Dit tentenkamp bestaat uit 6 tipi’s

www.groepsgebouw.nl

met in totaal 24 bedden. Dit tipikamp heeft geen eigen eet- en recreatieruimte of sanitair gebouw.

facebook.com/paasheuvelgroep

Het tipikamp Kleine Indiaan is dan ook alleen te huur in combinatie met één van de andere tipikampen

instagram.com/paasheuvelgroep

of gebouwen.
Speciaal voor (grotere) groepen zijn er twee extra recreatieruimtes te huur, u kunt kiezen uit een
westernzaal of een circustent. Beide zijn ideaal voor een bonte avond of als oefenruimte. Wilt u een
voorstelling geven dan kunt u ook gebruik maken van het openluchttheater. En in de verhalengrot is
het in het donker spannend verhalen vertellen.

Faciliteiten
24 slaapplaatsen

In de omgeving:
• Indoor Skydive Roossendaal
• Zwemmen in Laco zwembad Hoogerheide
• Bezoek de haven van Antwerpen
• Loopgravenpad Mastenbos
• Klimbos Brabantse Wal
• Speeltuin Vrouwenhof
• Fun4family, midgetgolf & fietsverhuur

0 douches
0 toiletten
Buitenrecreatie
Speelveld
Geen televisie
Geen wifi

Aankomst- en vertrektijden

Huisdieren niet toegestaan

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

Nachtrustperiode geldig
Parkeerplaats bij entree

Reserveringen met catering
Tijdens het verblijf zijn er standaard cateringmenu’s. Er kan rekening gehouden worden speciale eeten dieetwensen. Deze kunnen minimaal 14 dagen voor aankomst doorgegeven worden.
Standaard wordt de catering op uw locatie geleverd en doet de groep zelf de afwas. Tegen een kleine
meerprijs kan de catering ook worden verzorgd in de Ridderzaal, wij doen dan de afwas.

Bij Vertrek
Na vertrek doen wij de grote schoonmaak. We verwachten van de groep zelf dat de locatie wordt
geveegd, de prullenbakken worden geleegd en bedden op de juiste plek staan. Let ook op dat er
buiten geen zwerfafval meer ligt. Kijk vooral even onder de matrassen en de bedden, onze
ervaring is dat daar vaak veel blijft liggen (veelal kleding en telefoonopladers).

* Meer informatie op de achterzijde van dit
informatieblad.

Verblijfsperiode & catering

Faciliteiten

Weekend

Midweek

Slaapvoorziening

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Aankomst: maandag 10.00 uur

• 6 Tipitenten voor 4 personen.

Vertrek: zondag 17.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

• Eenpersoonsbedden voorzien

Catering: diner vrijdagavond t/m lunch zondag

Cateringoptie 1:
lunch maandag t/m ontbijt vrijdag

van matras.
• Zelf meenemen:

(€4 p.p. extra lunch op vrijdag)

slaapzak / dekbed, onderlaken,

Halve midweek

Cateringoptie 2:

kussen en kussensloop.

Aankomst: maandag 10.00 uur

diner maandag t/m lunch vrijdag

Vertrek: woensdag 10.00 uur

Kenmerken

Cateringoptie 1:

• Avontuurlijk overnachten in een

lunch maandag t/m ontbijt woensdag

Week

Cateringoptie 2:

Aankomst: maandag 10.00 uur

diner maandag t/m lunchpakket woensdag

Vertrek: zondag 17.00 uur

echte tipi.
• Alleen in combinatie met de
overige verblijven.

Cateringoptie 1:

• 2 sportvelden.

Aankomst: woensdag 14.00 uur

lunch maandag t/m ontbijt zondag

• Openluchttheater.

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

(€4 p.p. extra lunch op zondag)

• Groot bos met speeltoestellen.

Catering: diner woensdag t/m lunch vrijdag

Cateringoptie 2:

• Aparte recreatieruimtes

diner maandag t/m lunch zondag

(westernzaal of circustent)
te huur.

Aankomst: vrijdag 18.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur

Nachtrustperiode

Catering: diner vrijdag t/m lunch vrijdag

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.
Op een nachtregister staan de
namen + geboortedatum van alle
gasten én het telefoonnummer
waar de groepsverantwoordelijke op
bereikbaar is.

Routebeschrijving
Reizen met eigen vervoer vanuit Bergen op Zoom
Neem de A4 richting Antwerpen. Neem afslag 30 (Hoogerheide) vanaf de A4.
Ga op de rotonde rechtsaf op de provinciale weg (N289) richting Hogerheide. Ga op de volgende
3 rotondes rechtdoor. Sla bij de vierde rotonde rechtsaf de Ossendrechtseweg op. Na 1 kilometer slaat u
linksaf de Trambaan op, iets verderop ligt Paasheuvelgroep Ossendrecht aan uw linkerhand.
Reizen met eigen vervoer vanuit Antwerpen
Neem de A12 richting Bergen op Zoom. Deze weg gaat in Nederland verder onder de naam A4.
Neem afslag 30 (Hoogerheide) vanaf de A4.
Ga op de rotonde rechtsaf op de provinciale weg (N289) richting Hogerheide. Ga op de volgende
2 rotondes rechtdoor. Sla bij de derde rotonde rechtsaf de Ossendrechtseweg op. Na 1 kilometer slaat u
linksaf de Trambaan op, iets verderop ligt Paasheuvelgroep Ossendrecht aan uw linkerhand.
Reizen met openbaar vervoer
- Het dichtsbijzijnde treinstation is Bergen op Zoom. Vanuit hier kunt u verder met bus 104 richting
Hoogerheide.
- U stapt uit in Hoogerheide bij halte Raadhuisstraat. Vanaf hier loopt u terug naar de rotonde en slaat u
linksaf de Ossendrechtseweg op. Het is vanaf hier circa 14 minuten lopen naar de Trambaan.
- U gaat linksaf de Trambaan op, een paar minuten later ligt Paasheuvelgroep Ossendrecht aan uw
linkerzijde.

Download een nachtregister via
www.groepsgebouw.nl.

