
BUITENKUNSTDRENTHE 
Ieberen 1 - 9442 TJ  ELP  

  

INFORMATIE ZOMERWEKEN 2021

 

Het zijn rare tijden. Wat eerder geen probleem was, kan ineens anders zijn. Door de onzekerheid hoe lang er nog 

maatregelen zullen gelden, is alles wat we plannen onder voorbehoud. Houd daarom de website in de gaten.  

  

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. Google Maps brengt je naar de ingang van het bos, 

daarna op het terrein bordjes Buitenkunst volgen. 

 

OPENBAAR VERVOER 

Als je met openbaar vervoer komt, neem je de trein naar Assen. Daar pak je de bus naar Schoonloo (de halte bij 

de Rotonde). Voor nadere informatie over OV-reistijden kijk op 9292.nl. Wij staan op zaterdag tussen 14.00 en 

19.00 uur met busjes bij de bushalte in Schoonloo om jou, of je bagage, op te halen. Het terrein is vanaf deze 

bushalte nog maar 10 minuten lopen.  

 

AANKOMST EN VERTREK 

Zaterdag is de dag voor aankomst en vertrek. Voor iedereen geldt: aankomen en opbouwen ná 14.00 uur. Bij 

aankomst EERST MELDEN graag. Een van onze medewerkers zal klaar staan om iedereen te ontvangen en 

over de verdere gang van zaken te informeren. En om samen een goede kampeerplek te zoeken voor de tent, 

caravan of camper. Na het opzetten van de tent de auto's direct langs de paden parkeren. Op zaterdagavond is er 

een introductieprogramma. De workshops beginnen op zondagochtend. Afbreken en vertrekken op zaterdag vóór 

12.00 uur. 

 

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 

- Onze projecten zijn alleen voor ingeschreven deelnemers. Uitnodigen van familie, vrienden en ander bezoek is 

dus niet mogelijk.  

- Alleen zij die een deelnemer komen brengen of ophalen, kunnen (dus alleen in dat weekend) éénmaal over-

nachten en betalen hiervoor ter plekke € 11,-. 

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

- Op de camping s.v.p. geen hoorbaar gebruik van radio's e.d. 

- Op het terrein worden GEEN HUISDIEREN toegelaten! 

- Aan het annuleren van een week zijn kosten verbonden. Zie het Bewijs van Inschrijving of onze website voor 

de annuleringsregeling. 

- Kijk voor vertrek op de website voor het op dat moment geldende protocol n.a.v. de COVID-19 maatregelen. 

(https://buitenkunst.nl/drenthe/protocol/) 

- Bijboeken ter plekke is alleen mogelijk wanneer er in de week nog ruimte is. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

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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