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WERKWEEK OF SCHOOLKAMP  

 

Adventure King organiseert volwaardige werkweken en schoolkampen in het 
Twentse Grensgebied met tal van sportieve en uitdagende activiteiten, ruime 
campings, goede groepsaccommodaties en dat alles in een schitterende 
omgeving.  
 
Een leuk, sportief en vooral voordeliger alternatief voor de werkweek in het 
buitenland. 
 
Groeves in Bad Bentheim, haar kasteel, de Tankenberg (op 2 na hoogste punt 
van Nederland), uitgestrekte natuurgebieden als “Het Lutterzand” en 
meanderende riviertjes als de Dinkel en de Vecht vormen het decor voor een 
ervaring die u en uw leerlingen niet meer zullen vergeten.  
 
We kennen twee werkweek programma’s. Beiden zijn uiteraard op maat aan 
te passen.  
 
 



Wat gaan we doen? 
 
Onze werkweek in Twente vindt plaats op en rondom natuurgebied het Lutterzand, met uitstapjes naar het Duitse 
Grafschaft Bentheim . We overnachten op een ruime camping, voorzien van zwembad, sportveld en kantine, op een 
speciaal hiervoor gereserveerd groepenveld. De leerlingen worden ingedeeld in groepen van circa 20 personen. Elke 
groep heeft zijn eigen programma en alle activiteiten starten vanaf de camping. 
 
Uitvalsbasis voor onze werkweek in Bad Bentheim is de Jeugdherberg, geschikt voor groepen tot maximaal 121 

personen. Deze jeugdherberg ligt anderhalve kilometer vanaf het kasteel, en heeft uitstekende faciliteiten voor een 
hele nette prijs. Alle activiteiten starten direct vanaf de jeugdherberg, gedurende deze werkweek is geen touringcar 
nodig om van en naar de verschillende locaties te komen. 
 

Voorbeelden van activiteiten gedurende de 
werkweek rondom het Lutterzand 

Voorbeelden van activiteiten gedurende de 
werkweek in Bad Bentheim 

Zeskamp met alle leerlingen. Klimmen, speleologie in 
onze mobiele grot, teambuilding oefeningen en 
boogschieten. 
 

Zeskamp met alle leerlingen. Klimmen, speleologie in 
onze mobiele grot, teambuilding oefeningen en 
boogschieten. 

Kickbiken. Een inspannende tocht met sportieve steps, 
voorzien van geveerd voorwiel en profielbanden. 

Mountainbiken door Bad Bentheim en het Bentheimer 
Wald.  
 

Vlotvaren. In teams worden zeewaardige vlotten 
gebouwd, waarmee vervolgens een wedstrijd moet 
worden gevaren. 

Vlotvaren. In teams worden zeewaardige vlotten 
gebouwd, waarmee vervolgens een wedstrijd moet 
worden gevaren. 
 

High Rope Parcours. Een hindernisbaan op 3 tot 6 
meter hoogte met touwbruggen, kabelbaantjes en 
evenwichtsbalken. 

Klimmen en abseilen vanaf de Bentheimer Bergen. Hier 
ligt een prachtige voormalige steengroeve waar het 
beroemde Bentheimer Zandsteen werd gedolven. Hier 
is een fraaie abseil-locatie van wel 25 meter en 
verschillende klimroutes.  
 

Mountainbiken. Een begeleide tocht over de stuwwal 
uit de ijstijd met flinke beklimmingen en afdalingen. 

Rondleiding door één van de best bewaarde burchten 
van Europa, waarvan de oudste delen uit de 10e eeuw 
stammen. 

Kanoën. Een prachtige kanotocht over de Vecht, een 
klein riviertje met enkele spannende 
stroomversnellingen. 
 

Abseilen vanaf het kasteel in Bentheim. Een unieke 
activiteit. Vanaf de Pulverturm abseilen we 30 meter 
naar beneden, en komen uit op de binnenplaats van het 
kasteel.  

 



Meer info & prijzen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij organiseren deze werkweek  voor groepen van 40 tot 150 leerlingen. Per 15 leerlingen kan één docent vrij van 
kosten mee. 
 
De vijfdaagse werkweek in Bad Bentheim is mogelijk vanaf €190,00 per leerling. Dit is inclusief alle maaltijden, koffie, 
thee, zuivel, overnachtingen in de jeugdherberg, reis-en ongevallenverzekering, toeristenbelasting en toegang tot 
het kasteel. De prijs is exclusief overige drankjes en vervoer van en naar Bad Bentheim. Optioneel kunnen we één 
nacht op bivak slapen.  
 
De vijfdaagse werkweek in Twente is mogelijk vanaf €160,00 per leerling. Dit is inclusief maaltijden, koffie, thee, 
zuivel, overnachtingen op de camping, reis- en ongevallenverzekering en toeristenbelasting. De prijs is exclusief 
douchemuntjes, overige drankjes en vervoer van en naar Twente. De leerlingen nemen zelf slaapzakken en matjes 
mee. Wij zorgen voor legertenten of iglotentjes en een aparte docententent. De leerlingen bereiden zelf alle 
maaltijden. Adventure King zorgt voor de ingrediënten en kookgerei. Optioneel kunnen we één nacht op bivak 
slapen.  
 
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie! Of als je voor een kleinere groep iets sportiefs wilt 
organiseren. Wij denken graag met je mee, zodat jij je leerlingen en studenten een geweldige dag kunt bezorgen!  
 
Adventure King  
Niels Stijger & Brian Zwienenberganaf 60 personen organiseren wij een uitdagende meerkamp holen vanaf 60 
personen organiseren wij een uitdagende meerkamp 
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http://www.adventureking.nl/

