
 

BUITENKUNSTDRENTHE 
Ieberen 1 - 9442 TJ  ELP        
    
PINKSTERWEEKEND 29 mei-1 juni 2020 
 

BEREIKBAARHEID 
Het terrein heet Uteringskamp en ligt aan de weg van Westerbork naar Schoonloo, vlakbij Schoonloo.  

Vanuit Westerbork links, vanuit Schoonloo rechts van de weg. Op het terrein bordjes Buitenkunst volgen. 

 
OPENBAAR VERVOER 
Wie met openbaar vervoer komt neemt de trein naar Assen. Daar neem je de bus naar Schoonloo (de halte bij de  

rotonde). Voor nadere informatie over OV-reistijden, kijk op 9292.nl. 

Wij staan vrijdag tussen 14.00 en 20.00 uur bij de bushalte in Schoonloo om je op te halen. 

 

AANKOMST 
Voor iedereen geldt: AANKOMEN VRIJDAG NÁ 13.00 UUR.  
Bij aankomst EERST MELDEN graag.  

Eén van onze medewerkers zal klaar staan om iedereen te ontvangen en over de verdere gang van zaken te 

informeren. Bij de administratie kun je voor dit weekend contant betalen of met PIN.  

De tent, caravan of camper kan pas na overleg met een van onze medewerkers opgezet/geplaatst worden. Hierna 

de auto's a.u.b. direct langs de paden zetten, dus niet bij de tent laten staan. 
 

PROGRAMMA 
Op vrijdagavond is er een introductieprogramma. De workshops zijn op zaterdag, zondag en maandagochtend. 

Voor alle leeftijdsgroepen wordt een zeer groot aantal programma's aangeboden met keuze uit theater, dans, 

muziek, beeldende kunst en schrijven.  

 

FACILITEITEN 
Buitenkunst Drenthe is, wat voorzieningen betreft, een sober project. Er is eenvoudig sanitair met warme 

douches. Er is geen elektriciteit, winkel of restaurant. In Westerbork, Rolde en Borger (8 km) zijn supermarkten 

en andere winkels. 

  

ENKELE MEDEDELINGEN 
- Het Buitenkunst Pinksterweekend is alleen toegankelijk voor ingeschreven deelnemers. Uitnodigen van familie, 

vrienden en ander bezoek is dus niet mogelijk.  

- Op de camping a.u.b. geen hoorbaar gebruik van radio's e.d.. 

- Bij de administratie kun je koelelementen invriezen en je telefoon opladen. 

- Er worden GEEN HUISDIEREN toegelaten. 

- Bij annulering van het Pinksterweekend op Buitenkunst Drenthe berekenen we geen kosten, maar wij hebben 

wel het dringende verzoek elke wijziging of annulering zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 
De stichting Buitenkunst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, kwetsing door ongeval, 

veroorzaakt aan goederen of personen, door welke oorzaak dan ook. 

 

VRAGEN? 
Bel tijdens kantooruren naar 020-6381978 of stuur een e-mail naar admi@buitenkunst.nl. 
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