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DE MOWGLIHUT
De Mowglihut is omgeven door bos en

staat in de directe omgeving van het

hoofdgebouw de Repelaerhoeve.  Een

sportveld met volleybalnet en doelpalen

bevindt 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, familie-

reünies en vakantiekampen. De

inrichting is comfortabel en sfeervol. De accommodatie

is deels aangepast voor minder validen.

INDELING MOWGLIHUT:

Beneden: Hal met kapstokken.

Ruim opgezette en goed ingerichte open keuken 
(6-pitsgasfornuis met oven, afwasmachine,
magnetron, een koelkast  en een keukeninventaris
voor 30 personen). 

Dagverblijf: met comfortabele zithoek (met t.v. met
DVD speler en geluidsinstallatie) en een gedeelte is
ingericht als eetzaal met ruime tafels en eigentijdse
stoelen.

Modern sanitair: gescheiden wasgelegenheden 
met wastafels, 3 douches en 3 toiletten, waarvan 
1 aangepaste douche en 1 aangepast toilet voor
minder validen. 

Boven: Drie slaapkamers en één toilet.

Verder: - Fietsenstalling;
- Groot terras met tuinmeubilair 

en een buitenhaard;
- Groot gazon aan terraszijde, 

gelegen op het zuidwesten;
- Achter de Mowglihut is een veilige speelplek
- Deels aangepast voor mindervaliden.

Voorzieningen:

,,

,,

Alle vertier op een steenworp afstand aanwezig!
‘We zijn al een paar keer op de Wolfskuil geweest met
groepen jongeren van 14 tot 17 jaar. Omdat het ons 
daar goed bevalt, komen we steeds terug. Het is een
mooie, rustig gelegen locatie. Er is veel ruimte en de
omliggende bossen maken dat er veel te doen is! 

We fietsen, kanoën, doen speurtochten en droppings, het is op
de Wolfskuil allemaal op een steenworp afstand aanwezig.’ 

Mirjam Warner, groepsleidster
De Brem Kwadrant - Jeugdzorg

Voldoende ruimte om buiten te spelen
‘De omgeving is prachtig en het stadje Ommen niet ver
weg. De Wolfskuil ligt helemaal vrij in het bos en is 
kleinschalig dat vinden we plezierig. Er is voldoende
ruimte op buiten te spelen en we zitten niemand in de
weg. Het zijn goede groepsaccommodaties, helemaal

compleet waardoor je alles zelf kunt doen. 
Ik zou aanraden er eens een keer te gaan kijken.’ 

Dhr. C. Otte, Basisschool De Uilenhorst
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