
EEN BUITENGEWOON AVONTUUR

EEN BUITENGEWOON AVONTUUR

EEN TIJD  
OM NOOIT TE VERGETEN

Bij De Wolfskuil is iedereen welkom! Wij denken graag met maatschappelijke instellingen  
mee. Zowel bij het organiseren van groeps-activiteiten, de dagbesteding als de maaltijd.  
Wil jij je met jullie team laten bijscholen of een teamdag organiseren? Onze locatie is hier  
ook buitengewoon geschikt voor. Samen in een bosrijke omgeving nieuwe kennis op doen  
of samen een andere koers bepalen. We hebben contacten met trainers die specifieke  
kennis hebben in het sociale domein. Zij kunnen jullie ondersteunen met de uitdagingen  
die jullie tegenkomen.

Een buitengewone tijd hebben, daar draait het om bij De Wolfskuil. Dat is als zo 
sinds 1948. Toen begonnen wij als Stichting voor kinderen en jongeren die een  
steuntje in de rug nodig hebben. Wij ondersteunen zodat ook zij op vakantie  
kunnen. Maatschappelijke instellingen die met hen naar De Wolfskuil komen  
krijgen korting op de huur. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

CONTACT

We verbinden graag maatschappelijke 
organisaties met elkaar. Om gezamenlijke 
thema’s te bespreken, kennis te delen en  
elkaar waar nodig te ondersteunen. We zijn 
betrokken bij projecten die de kracht van 
kinderen en jongeren versterken. ‘Ik en mijn 
droom’ is zo’n project waarbij Gemeenten, 
woningcoöperaties, welzijnsorganisaties en  
De Wolfskuil samenwerken. Jongeren gaan 
daarbij aan de slag met het verwezenlijken  
van hun dromen.

De Wolfskuil
Wolfskuil 15
7731 AP Ommen

+31 (0)529 451 631
info@wolfskuil.nl
www.wolfskuil.nl



Bij De Wolfskuil verblijven, dan kies je voor overnachten in één  
van de groepsaccommodaties of groepskampeervelden midden 
in de natuur. Op een plek waar je al direct bij aankomst zegt  
‘dit is mooi!’.

DE JORISHOEVE 
12, 16 of 28 personen

DE REPELAERHOEVE
35 personen 

DE MOWGLIHUT 
22 personen

DE BLOKHUT 
22 personen 

2 KAMPEERVELDEN
Vanaf 10 tot 70 personen

Waar je de tijd hebt voor elkaar, spelletjes 
speelt, rond een kampvuur verhalen vertelt. Je 
kinderen in het bos hutten ziet maken of samen 
vogels of vleermuizen spot. Waar je de
wandelschoenen aan doet en met een kompas 
om de nek richting uitkijktoren loopt. Wiebe-
lend een kano in voor een tocht over de rivier. 
‘s Avonds eigen gemaakte pizza’s eet of een 
pannenkoek bakt op open vuur. Een plek waar 
je samen verhalen deelt, verhalen maakt, avon-
turen beleeft. Een buitengewoon avontuur.

Wij beschikken over vier groepsaccommodaties 
van een moderne Hoeve tot een houten Blokhut 
en twee groepskampeerterreinen in de bossen 
bij het gezellige stadje Ommen. 

De Blokhut naast een zandverstuiving en  
De Mowglihut bij het sportveld zijn beide voor 
22 personen. De Jorishoeve voor 12, 16 of  
28 personen heeft tweepersoonskamers en  
2 slaapkamers met aangepaste badkamer. 
 
De Repelaerhoeve voor 35 personen heeft
een prachtig uitzicht over de weilanden en
is onze grootste groepsaccommodatie.

Op ons groepskampeerterrein kun je vanaf
10 personen terecht. Er staat een groepstent
en een keukentent. Als je wilt kun je onze
slaaptenten huren.

ONZE ACCOMODATIES

De Blokhut

De Jorishoeve

De Mowglihut

De Repelaerhoeve


