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DE REPELAERHOEVE 
 
 
Vanaf het terras kijk je uit over het 
weiland waar de rivier De Regge 
doorheen stroomt. In de verte zie je de 
Lemelerberg. Naast jullie is het sportveld 
en het bos. Het terras is een perfecte plek 
om met zijn allen te zitten en een vuurtje 
te stoken in onze vuurschaal. 
 
De Repelaerhoeve is een ideale locatie 
voor grote groepen, je kunt er met 35 
mensen verblijven. Het heeft een grote 
ruimte waar je met zijn allen kunt eten, 
daarnaast twee verschillende zithoeken. 
In de ruime keuken kun je koken en tegelijk via een luik 
contact houden met de groep. 

INDELING  

Beneden:   Hal met kapstokken.  
                Compleet ingerichte keuken (6-pitsgasfornuis met 

oven, afwasmachine, magnetron, koelkast en een 
keukeninventaris voor 45 personen).  

                Zithoek 1: een zithoek met gashaard, diverse 
spelletjes, digitale TV en een kleine  
muziekinstallatie.   

                Het andere gedeelte van deze ruimte is  
ingericht als eetzaal.   

                Zithoek 2: heeft een lange leestafel en een zithoek 
met uitzicht over het Reggedal en de Lemelerberg.   

                Modern sanitair: met een gescheiden was-
gelegenheid, zes douches en vier toiletten.   

                Er zijn twee tweepersoonskamers. Een bij de eetzaal 
en een bij zithoek 2, deze kamer heeft een wasbak 
en is naast het toilet.  

Boven:      Zes slaapkamers,  twee toiletten en vijf wastafels.  
Verder:      -  Groot terras met tuinmeubilair; 
                -  Gratis Wifi 
                -  Fietsenstalling; 
                -  Naast de Repelaerhoeve is het sportveld en  

   staan twee tafeltennistafels; 
                -  Voor de Repelaerhoeve is een groot gazon  

   met bomen, gelegen op het zuiden. 
                -  Schuin achter De Repelaerhoeve ligt  
                    De Mowglihut (22 personen). Grote groepen  
                    combineren vaak deze twee accommodaties.

Voorzieningen:

,,

,,
Klanten geven ons een dikke 9! 

'Een heerlijk familieweekend gehad. Mooie omgeving.  
Een fijn huis, netjes en gezellig ingericht. Slaapkamers  

waren prima en heb heerlijk geslapen. Ook de  
communicatie met ging prima, snel,  

vriendelijke en vlot geholpen.’ – Joep 
 

 
'We zijn als stichting voor de tweede keer bij De  

Wolfskuil geweest. We zijn zeer tevreden over het  
onderkomen.' – Wessel 
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