
EEN BUITEN GEWOON
AVONTUUR

Groepsaccommodaties 

in het 

Vechtdal Overijssel

ROUTE BESCHRIJVING

1. Komend van de N 340 uit de richting Zwolle of Hardenberg: 
U rijdt door het centrum van Ommen naar de grote brug, u
gaat deze brug over. Deze weg blijven volgen totdat u het
bruine bordje ‘De Wolfskuil’ ziet aan uw rechterhand. Ga
rechtsaf ‘De Wolfskuil’ op. Ga verder bij 3.

2. Komend van de N 347 uit de richting Hellendoorn / Nijverdal:
Circa 100 meter nadat u Ommen bent binnengereden, ziet u
een bruin bordje met ‘De Wolfskuil’ aan uw rechterhand. Ga
linksaf ‘De Wolfskuil’ op. Ga verder bij 3. 

3. U kunt deze weg blijven volgen, houd links aan. Na een paar
honderd meter gaat het asfalt over in een zandpad. Na 50
meter ziet u  aan de rechterkant De Wolfskuil.
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In de directe omgeving 
van De Wolfskuil

Nationaal Tinnen museum
Koesafari

Varen over de Vecht
Kinderboerderij Ommen

Pretparken Hellendoorn & Slagharen
Wildlands Adventure Zoo Emmen

Fundatie Zwolle

Zwolle

Hardenberg

Nijverdal



DE REPELAERHOEVE
De Repelaerhoeve is het hoofdgebouw van
De Wolfskuil.
Groepen tot 35 personen kunnen hier
uitstekend terecht voor verschillende doel-
einden, zoals trainingen, familiereünies en
vakantiekampen. 
De inrichting is kleurrijk en verzorgd. Vanaf
het terras heeft u een fascinerend uitzicht over
het Reggedal met daarachter de Lemelerberg. 

KOM GENIETEN!

Bij het pittoreske plaatsje Ommen, midden in het

bos, liggen onze vier groepsaccommodaties 

en twee groepskampeerterreinen. De Wolfskuil is

gelegen tussen twee rivieren de Vecht en Regge

in het Vechtdal Overijssel.

Elk huis is modern en kleurrijk ingericht en 

beschikt over een ruim eigen terras. U loop zo het

bos in. Kom genieten van deze unieke locatie!

HOPMAN REPELAER STICHTING

De Wolfskuil is niet zomaar een bedrijf gericht op vakanties

voor groepen. Wij zijn al meer dan 70 jaar een Stichting. Wij

staan voor 'een buitengewoon avontuur' voor kinderen en

jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Bij ons, in

de bossen van Ommen denken de jongeren even niet aan

hun problemen, maar beleven zij een avontuur waar ze nog

lang aan terug denken. Organisaties zoals Tactus, Rode

Kruis, YMCA maar ook speciaal onderwijs krijgen korting om

bij ons vakantie te vieren. Door de korting die zij ontvangen

van De Wolfskuil is een vakantie voor hen eerder haalbaar.

Met uw verblijf bij De Wolfskuil ondersteunt u dit doel!

Neem contact met ons op als u zelf een verblijf wilt

organiseren voor kinderen en/of jongeren. Door een verblijf

te boeken bij De Wolfskuil ondersteunt u dit doel!

INFORMATIE

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Op ons bedrijf zijn de voorwaarden van toepassing van

Groepsaccommodatie Nederland

Rondleidingen zijn mogelijk op afspraak.

DE JORISHOEVE
Het sfeervol ingerichte gebouw is te huur voor
groepen van 12 tot 28 personen. 
Er is een gedeelte voor 12 personen, Joris en
een gedeelte voor 16 personen, De Hoeve. De
beide gedeeltes zijn aan elkaar verbonden
door een grote hal, o.a. ingericht met een
schaakspel! 
De leefruimte van De Hoeve is groot genoeg
voor 28 personen zodat u met de slaapkamers
van Joris erbij met 28 personen kunt verblijven
in De Jorishoeve!
De ruime slaapkamers zijn voorzien van twee
eenpersoons boxspring bedden, een kleding-
kast en leeslampjes. De twee beneden
slaapkamers hebben een eigen badkamer met
aangepast sanitair geschikt voor mindervalide
mensen. In deze slaapkamers kan een hoog-
laag bed geplaats worden. 

Rond De Jorishoeve is voldoende ruimte om
van de zon te genieten. Een ruime parkeer-
plaats bevindt zich aan de achterzijde van de
groepsaccommodatie. 

GROEPSKAMPEREN
Kom met een groep avontuurlijk kamperen. We hebben twee
groepskampeerterreinen. Vanaf 10 personen heeft u een eigen
veld. Er is een gezellige tipi groepstent met zit plek voor 40
personen. Er is ook een keukentent met koelkast en servicekast,
lekker makkelijk. Als u wilt kunt u koken op onze gasfornuis
(tegen een vergoeding). ’s Avonds kunt u genieten van een
knapperend kampvuur. 
U kunt eventueel slaaptenten bij ons huren. 
In totaal kunnen circa 70 personen bij ons kamperen. De 
velden zijn geschikt voor tenten en vouwagens, helaas niet voor
caravans en campers.

DE MOWGLIHUT
De Mowglihut is omgeven door bos en staat
in de directe omgeving van het hoofdgebouw
de Repelaerhoeve.  Een sportveld met volley-
balnet en doelpalen bevind zich aan de
zuidzijde van de Mowglihut. Achter de
Mowglihut is een veilige speelplek gecreëerd
met o.a. schommels, mega-dambord en een
Jeu de boules baan.
Groepen tot 22 personen kunnen hier
uitstekend terecht voor verschillende
doeleinden, zoals trainingen, familiereünies
en vakantiekampen. De inrichting is
comfortabel en sfeervol. De accommodatie is
deels aangepast voor minder validen.

DE BLOKHUT
Verscholen in het bos, temidden van
klimbomen en prachtige natuur, ligt de
Blokhut. Grenzend aan de Blokhut bevindt
zich de zandverstuiving ’De Wolfskuil’, waar
ons terrein naar vernoemd is.
Door deze ligging biedt dit idyllisch plekje veel
privacy en rust, maar ook volop mogelijk-
heden voor spel en recreatie. Een 6 meter
lange picknicktafel vindt u voor de deur. 
De Blokhut is geschikt voor groepen tot 
22 personen en is kleurrijk en verzorgd
ingericht. 
De Blokhut is uiteraard geschikt voor zowel
zomer- als winterverhuur.

FACILITEITEN
Het terrein van De Wolfskuil, 16 ha bos is een ware
belevenis voor een ieder die graag spelen in het bos
organiseert. Een gevarieerd bos met heuvels en een
zandverstuiving. 
In een gedeelte van het bos is een uitdagend klauterwoud
waar u zich op 18 verschillende manieren door het bos
verplaatst.
Op het centrale terrein is een sportveld met een volley-
balveld, doelpalen en twee tafeltennistafels. Er is een veilige
speelplek met speeltoestellen en een Jeu de Boules baan. 
De groepsaccommodatie is op basis van zelfverzorging. U
kunt ook kiezen voor onze maaltijdenservice of ga koken
op onze Tundragrill of pizzaoven. U kunt bij de Wolfskuil
allerlei leuke activiteiten bijboeken. Graag helpen wij u met
het uitzoeken van geschikte activiteiten voor uw groep. Wij
beschikken over verschillende spelen in onze Speel-o-theek. Echter hebben wij een groot netwerk
met bedrijven waar wij mee samenwerken. Op deze manier kunnen wij voor elke groep leuke
activiteiten organiseren.  
In de gebouwen zijn een aantal gezelschapspelletjes aanwezig. Er is in elke groepsaccommodatie
gratis internet.

OMGEVING
Het Vechtdal is een van de meest veelzijdige natuurgebieden 
in ons land:  de rivier de  Vecht, de Lemelerberg, een zand-
verstuiving en heel veel bos. Ideaal voor wandelaars, 
fietsers en kanovaarders. Het gezellige plaatsje 
Ommen heeft veel leuke winkels en horeca.
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