DE BUITENJAN
Het voormalige klooster De Buitenjan ligt in de
prachtige bossen van Veldhoven, op een terrein van
10 hectare met daarop een eigen stuk bos, sportvelden,
een basketbalveld en een speeltuin. Groepen kunnen er
uitstekend boswandelingen of fietstochten maken, maar ook
klimmen in het aangrenzende Klimrijk Brabant.
Groepsaccommodatie De Buitenjan staat garant voor gezellig samen
sporten, relaxed samen eten en uitstekend overnachten. Door de ligging is
De Buitenjan geschikt voor sportieve activiteiten in de Veldhovense bossen,
maar ook voor dagtrips naar bijvoorbeeld Dierenrijk, gezellig Eindhoven en
Safaripark Beekse Bergen.

De mooiste tijd beleef je bij De Buitenjan, onderdeel van

FACILITEITEN
TWEE VERBLIJFSGEBOUWEN EN TALLOZE VOORZIENINGEN

Appartementencomplex met een totale capaciteit van 225 bedden (variërend
van 2 tot 12 bedden per slaapvertrek); diverse binnen- en buitenfaciliteiten
zoals een recreatie- en sporthal en verschillende sportvelden; groot terras met
divers spelmateriaal; Pepsitheek: een kleine disco voor 25 tot 60 personen
die voorzien is van een licht- en geluidsinstallatie; overdekte kampvuurplaats;
diverse mogelijkheden voor catering; diverse recreatieruimten waaronder een
theaterzaal.

DE VERBLIJVEN
DE LINDE

• Geschikt voor 40 personen
• Beschikt over een eigen keuken
• 10 slaapkamers (drie 6-persoons-, drie 2-persoons- en vier 4-persoonskamers)
• De slaapkamers beschikken over een stapelbed, eigen wastafel en een kast
• Vier douches en vier toiletten aanwezig
• Eigen terras dat grenst aan een speeltuin, sportvelden en bossen.

DE VERBLIJVEN
DE PASMAN

• Geschikt voor 35 personen
• Beschikt over een eigen keuken
• 10 slaapkamers (acht 4-persoons- en twee 2-persoonskamers)
• De slaapkamers beschikken over een stapelbed, eigen wastafel en een kast
• Vier douches en vier toiletten aanwezig
• Eigen terras dat grenst aan een speeltuin, sportvelden en bossen.

DE VERBLIJVEN
DE BEUK

• Geschikt voor 68 personen
• Eigen keuken
• 16 slaapkamers (twee 6-persoons- en veertien 4-persoonskamers)
• De slaapkamers beschikken over een stapelbed, eigen wastafel en een kast
• Vier douches en vier toiletten aanwezig
• Eigen terras dat grenst aan een speeltuin, sportvelden en bossen.

DE VERBLIJVEN
HET KASTEEL

• Vrijstaand gebouw geschikt voor 90 personen
• Beschikt over een eigen keuken
• 9 slaapkamers (drie 12-persoonskamers,
vijf 8-persoonskamers en één 4-persoonskamer)
• Acht douches en zes toiletten aanwezig.
Verder zijn er twee invalidentoiletten en doucheruimtes beschikbaar
• Beschikt over een extra recreatieruimte met een tafeltennistafel en
een tafelvoetbalspel.
• Eigen terras dat direct grenst aan de bossen.

ETEN EN DRINKEN
Na een dag vol bedrijvigheid is er niets zo fijn als een heerlijk diner. Aan jou
de keuze: zelf in de keuken aan de slag of de groep laten verrassen door de
kookkunsten van onze huiskok. Alle verblijven hebben een volledig ingerichte
verblijfsruimte met een complete keukenunit, waar je zelf de maaltijden kunt
bereiden. De Buitenjan kan het natuurlijk ook voor je regelen. Zo kun je een
ontbijt, lunch(pakket) of diner door ons laten verzorgen.

Kijk op de site www.debuitenjan.nl voor alle mogelijkheden.

PRIJZEN
Kijk op www.buitenjan.nl/prijzen voor een actueel overzicht.

