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GROEPSKAMPEREN
Kamperen met een groep (vanaf 10 personen)
is een leuke en goedkope manier van
recreëren. De Wolfskuil is ideaal voor vrienden
en familie groepen, scholen en jeugdclubs.
Altijd een eigen veld waardoor je je eigen sfeer creëert!
De velden Den en Beuk hebben een unieke ligging in het
bos aan De Wolfskuil. Op beiden velden staat een gezel-
lige tipi groepstent met verlichting, tafels en banken.
Leuk om samen in te ontbijten of een spelletje te spelen
bij slechter weer.  Daarnaast is een keukentent met ser-
vicekast (o.a. met borden, bekers en bestek) en koel-
kast voor u beschikbaar. Wel zo makkelijk. Er is een gasfornuis of
een Tundragrill die u tegen een vergoeding kunt gebruiken (inclu-
sief pannen).  Op beide velden staan picknicktafels, is elektra en
een water tap punt. Op het centrale terrein is een toiletgebouw
met 4 douches, 4 toiletten een afwasplaats, 6 wastafels, een water-
koker, koffiezetapparaat en afbakoventje.

MAALTIJDEN
Uiteraard kunt u zelf koken op ons kampeerterrein. Wij kunnen
echter ook wat voor u regelen! De keurslager kan voor u verschil-
lende buffetten verzorgen. De bakker kan verse broodjes brengen.
U kunt avontuurlijk gaan koken door onze Tundragrill te huren, u
kookt dan op open vuur. Zelf pizza’s bakken met onze steenoven
of pannenkoeken bakken op een vuurschaal. Natuurlijk is een lek-
kere barbecue ook mogelijk.

TENTVERHUUR
Op het veld Beuk staan slaaptenten. Hier kunt u per tent met 6 á
7 personen in slapen. De tenten worden voor u opgezet en afge-
broken. U hoeft alleen zelf een luchtbed/matje en slaapzak mee te
nemen. Neemt u liever uw eigen tent mee? Kies dan voor het kam-
peerveld De Den. Op uw verzoek kunnen we op dit veld ook een
slaaptent neerzetten mocht u een tent tekort komen. 

SPORT EN SPEL
Op het terrein is een sportveld en een kleine speeltuin. In de
Speel-o-theek verhuren we onder andere zeskampmaterialen,
Levend Stratego en een foto-kompastocht. Voor de outdoor
liefhebbers zijn er arrangementen mogelijk in ons eigen bos
onder professionele begeleiding. Of kies voor het klauterwoud
waarbij je op 18 manieren het bos door gaat. Of ga samen leren
boogschieten.  

De Wolfskuil is aangesloten bij de Stichting Natuurkampeer-
terreinen. En is een GroepsNatuurkampeerterrein. 

Open van april t/m september
Informatie over beschikbaarheid vindt u

op www.wolfskuil.nl. Daar kunt u ook boeken!
Prijzen vindt u op de website.

Vier kleurrijke groepsaccommodaties

& Groepskamperen
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Jonathan Svirsky
Eigenaar winkel Game – N - Stuff Zwolle

Sfeer op de Wolfskuil spreekt tot de verbeelding
‘Elf keer per jaar huren wij de Blokhut of de Repelaerhoeve
en een aantal kampeervelden voor improvisatietheater. Je
kunt dat zien als een levend rollenspel, waarbij deelnemers
zich verplaatsen in de geest van een ander. De omgeving
van de Wolfskuil is daar uitstekend geschikt voor, met het
bos, de veldjes, het zand en natuurlijk de grote kuil. Er

heerst een soort Lord of the rings- achtige sfeer die enorm
tot de verbeelding van de deelnemers spreekt.’ 

Schoon en prettig
‘We komen steeds terug omdat de faciliteiten erg goed

zijn. Onze deelnemers zijn altijd heel tevreden; 
niet alleen over de omgeving maar ook is alles 

altijd schoon en prettig.’   



Voor vragen over prijzen en arrangementen

kunt u natuurlijk altijd even bellen:

0529 451631

TERREINREGELS

- Huisdieren zijn niet toegestaan.

- Kampvuur is alleen toegestaan na overleg (i.v.m. 
bosbrandgevaar) in vuurschalen die u bij ons kunt lenen.

- Het plaatsen van een auto bij de kampeerterreinen 
is slechts toegestaan voor het laden en lossen. 
Parkeren kan op de centrale parkeerplaats. 

- Tussen 23.00 uur en 7.00 uur moet het rustig zijn 
op het terrein en mag je het bos niet meer in.

- Er is alleen plaats voor tenten en vouwwagens!

- Er is ruimte voor maximaal 70 personen.

- Op het terrein mag u akoestisch 
muziek maken, een radio is 
echter niet toegestaan.

Voor het gebruik van het NatuurGroeps-
kampeerterrein moet u reserveren!

TIENTJE VOOR DE NATUUR
Wij zijn een GroepsNatuurkampeerterrein. 
De ecologische voetafdruk voor uw verblijf is klein.
Voor uw verblijf op een groepsNatuurkampeer-
terrein betaalt u als groep eenmalig € 10,- aan
Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur. 

Dit 'tientje voor de natuur', die verwerkt is in onze prijs,
wordt ingezet om het netwerk van GroepsNatuurkampeer-
terreinen te onderhouden en uit te breiden. De focus ligt
hierbij op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  


