Beste docenten,
Met het voorjaar in het vooruitzicht beginnen wellicht ook al
plannen op te komen voor de traditionele schoolkampen.
Graag willen wij u op onze accommodatie attenderen, gelegen
midden in de bossen van Riethoven treft u onze blokhut
“Den Duvelhoek” aan.

Blokhut “Den Duvelshoek” in Riethoven

Omringt door uitgestrekte bossen met op fietsafstand
zwembaden, supermarkten treft u een volledig
gemeubileerde blokhut aan welke plaats kan bieden aan
groepen tot 50 personen.
Onze blokhut is voorzien van alle gemakken zoals een keuken
voorzien van acht kookpitten, een dubbel spoelbak en een
koelkast. Uiteraard ontbreken een tweetal toiletten en een
drietal separate douches niet in onze blokhut.
Buiten op het achterveld, welke groot genoeg is voor diverse
(bal)spelen, treft u eveneens een tweetal kampvuurcirkels aan,
hierin kunt u naar hartenlust een vuurtje stoken indien de
weersomstandigheden dit toelaten.
Mocht het weer tegenzitten, dan kan er altijd uitgeweken
worden naar onze openhaard welke zich op de begaande
grond van de blokhut bevindt.

Kampvuurcirkel, speelveld en achterzijde blokhut

Naast de toiletten, douches, keuken en grote zaal treft u
beneden eveneens een aparte ruimte aan welke prima dienst
kan doen zenuwcentrum of vergaderlokaal voor uw kamp.
Op de eerste verdieping, tref u drie ruimtes aan waar geslapen
kan worden op eigen luchtbedden en matrassen.
Heeft u nog geen locatie voor uw schoolkamp of wilt u wellicht
een keer een andere locatie proberen ?
Vraag dan een vrijblijvende offerte op en u zult verbaasd zijn
van over de huurprijs van onze blokhut.

Eetzaal en speelruimte beneden

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op de onderstaande
wijze: Contactpersoon verhuur blokhut “Den Duvelhoek”
Mevr. H. Willems
Broekhovenseweg 7a
5561 TT Riethoven
0497- 515120
helmawillems@scoutingriethoven.nl
Indien u onze blokhut wilt komen bezichtigen, kan dit na het
maken van een afspraak, u vindt onze blokhut op
onderstaande adres:
Blokhut “Den Duvelshoek”
Molenstraat 37
Riethoven

Keuken met koelkast en 8 kookpitten

Wellicht tot ziens op onze blokhut en alvast een fijn
(school)kamp toegewenst.
Scouting Rythovius
NB. U kunt deze informatie ook terugvinden op onze site:

www.scoutingriethoven.nl
Lokaal 1 beneden

Openhaard beneden

Lokaal 1 van de 3 (boven)

Vooraanzicht blokhut

Speelveld met kampvuur cirkel

De blokhut in het bos

Uitzicht op landerijen en bossen

De zaal / speelruimte beneden

De zaal / speelruimte beneden met meubilair

