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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’. Door deze ligging biedt dit
idyllisch plekje veel privacy en rust, 
maar ook volop mogelijkheden voor spel
en recreatie. Een 6 meter lange picknick-
tafel vindt u voor de deur. De Blokhut is
geschikt voor groepen tot 22 personen en
is kleurrijk en verzorgd ingericht. We
hebben er  bewust voor gekozen om
geen tv en internet aansluiting te hebben in De
Blokhut, zodat u volop kunt genieten van de natuur.
De Blokhut is uiteraard geschikt voor zowel 
zomer- als winterverhuur. 

INDELING 
Beneden: Hal met kapstokken.

Goed ingerichte open keuken (met 6-pitsgasfornuis
met oven, een koelkast, vaatwasser en een keuken-
inventaris voor 30 personen). 

Dagverblijf: Comfortabele banken rondom 
een gaskachel. 

Er is een gedeelte ingericht als eetzaal. Dit zijn 
4 ruime houten tafels met houten bankjes. Er is
een kleine muziekinstallatie aanwezig. 

Modern sanitair: met vloerverwarming,
gescheiden wasgelegenheid, vier douches, 
vier wastafels en twee toiletten

Een slaapkamer 

Boven: Drie slaapkamers en één toilet. 

Verder: - Berging met vriezer;
- Terras met een 6 meter lange picknicktafel, 
gelegen op het zuidwesten;

- Tafeltennistafel;
- Grote zandkuil, De Wolfskuil;
- Parkeerplaatsen bij De Blokhut.

Voorzieningen:

b.g.



PLATTEGROND
DE BLOKHUT

ROUTE BESCHRIJVING
Om bij de Blokhut te komen (als u de sleutel niet hoeft op te halen) rijdt u De Wolfskuil voorbij.
U blijft het zandpad volgen. Na +/- 200 meter buigt de weg af naar rechts. Volg het zandpad
nog 300 meter, u ziet dan aan de rechterkant een inrit (er staan 2 reflectorpaaltjes en een bordje
aan de rechterkant) rijdt deze in en u ziet de Blokhut staan.


