Wat is Buitenrust
Buitenplaats de Poel en Buitenplaats Klarenbeek begeleiden jongeren en
jongvolwassenen die zich beter voelen bij een ontspannen, veilige en gestructureerde
omgeving. Onze locaties Buitenplaats de Poel en Buitenplaats Klarenbeek bieden alle
elementen die nodig zijn om de drukte en soms de overladen wereld van prikkels en het
“moeten” achter je te laten.
Ons nieuwe project Buitenrust biedt jongeren en jongvolwassenen de mogelijkheid om te
kamperen op Buitenplaats de Poel en Buitenplaats Klarenbeek. Wanneer iemand meer
behoefte heeft aan individuele begeleiding of coaching in een andere omgeving, dan
kijken we samen hoe dat er uit kan zien.
Buitenrust onderscheidt zich door optimaal maatwerk; wat past het beste, wat kan
ontwikkeld worden, waar wordt plezier uitgehaald?
De begeleiders van Buitenrust hebben ruime ervaring in hulpverlening en onderwijs. Zij
combineren een praktische en vriendelijke benadering met veel vakkennis. Ons
uitgangspunt is; “Iedereen heeft talenten maar soms heb je meer tijd nodig om ze te
vinden en je eigen te maken”. Met ons initiatief Buitenrust hebben wij
de mogelijkheid om kleinschalig op maat de vakantie in te richten. Het gaat bij
Buitenrust niet om de diagnose, maar hoe je ermee om kunt gaan en hoe je je sterke
kanten beter kunt benutten.

Ouder kind moment
Buitenplaats de Poel en Buitenplaats Klarenbeek bieden ook een ouder kind moment aan.
Dit staat los van de kampeer momenten met groepjes jongeren. Voor informatie kunt u
ons benaderen www.buitenplaatsdepoel.nl voor beide locaties. Op deze momenten kunt u
kamperen of op Buitenplaats de Poel in een tent, Yurt of Sheppard verblijven. Hierbij
kunt u zelf u programma indelen. Bijvoorbeeld een workshop lassen, houtverwerking op
locatie Klarenbeek, paardrijden of mennen op Buitenplaats de Poel. Extra activiteiten zijn
niet bij de prijs inbegrepen.

3 of 4 dagen Kampeer moment
Wat doen we?
Door te doen ontstaat zelfvertrouwen en ontspanning. We maken optimaal gebruik van
de mogelijkheden van de omgeving van de Buitenplaats de Poel en Buitenplaats
Klarenbeek: Paardrijden, vliegeren, wild observeren, kanoën, zelf boodschappen halen,
eten en eten koken zijn bijvoorbeeld mooie manieren om bewust te worden van jezelf en
je omgeving. Het is een ware ontdekkingstocht om tot inzicht te komen en hiermee op
een natuurlijke manier te ervaren hoe het is om jezelf te zijn in interactie met anderen.
Het programma van die week wordt aangepast aan de deelnemers die zich aangemeld
hebben. Een week van tevoren krijg je dan het definitieve programma om zo spanning en
onduidelijkheden weg te nemen bij de deelnemers om zo optimaal te genieten.
Afsluitend; “Niets is verplicht, het gaat ons vooral om het lekker leven”.
Dit jaar zullen we ook in de kampen het thema de natuur en ik verwerken. Jongeren
bewust maken van de natuur en leren omgaan met de natuur.
Mogelijkheden:
Mountainbiken;
Vissen;
Bootcamp (Sporten in de natuur);
Zwemmen;
Paardrijden en mennen;
Kampvuur maken;
Eten koken op een openvuur;
Klimbos.

*Week 30
22 juli t/m 25 juli

4 dagen

Aantal deelnemers
3/6

Leeftijd tot 15 jaar

€600.00

*Week 32
5 aug t/m 7 aug

3 dagen

Aantal deelnemers
3/6

Leeftijd 10 tot 14
jaar

€500.00

*Week 33
13 aug t/m 15 aug

3 dagen

Aantal deelnemers
3/6

Leeftijd 15 jaar

€500.00

*Week 34
20 aug t/m 22 aug

3 dagen

Aantal deelnemers
3/6

Leeftijd 15 jaar

€500.00

Bijzonderheden*
*Bovengenoemde kosten zijn gebaseerd op een deelname van 5 personen.
*Datum vakantie kan vervallen i.v.m. te weinig deelname in die periode.
*In overleg met Buitenplaats de Poel kan er gekeken worden of er PGB of DVO (vanuit de gemeente)
voor dit project mogelijk is.
Over de leeftijden is er in overleg met ons te kijken of er mogelijkheden zijn om op een bepaalde datum
toch mee te gaan.

Interesse/aanmelden
Aanmelden kan eenvoudig door het invullen van het aanmeldingsformulier, telefonisch contact of mailen naar
rvandeschepop@buitenplaatsdepoel.nl. Na de aanmelding maken we een afspraak.
Rob van de Schepop
Tel 06-23182918

Kamp gegevens
Kamp * datum
Keuze overnachting*
*Doorhalen wat niet van toepassing is
1. Gegevens deelnemer
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht

Adres De Poel 1 7345 EA Wenum Wiesel
Informatie www.buitenplaatsdepoel.nl
Contact: info@buitenplaatsdepoel.nl

Week 30 / week 32 / week 33 / week 34
Ja / Nee

