St. Oswaldusgroep
te Zeddam

VERHUUR INFORMATIE
CLUBGEBOUW
“De Blokhut”
Deze folder is bedoeld voor (Scouting)groepen,
scholen, verenigingen, families en andere
instanties die meer willen weten over de
verhuurmogelijkheden van ons clubgebouw.

Verhuur
Ons clubgebouw wordt verhuurd aan Scoutinggroepen, scholen en verenigingen voor
o.a. kampen. Ook voor buurt- of familie evenementen kunt u bij ons terecht.
De Blokhut wordt niet verhuurd voor feesten die ‘s avonds of ‘s nachts plaatsvinden.
Tijdens de zomervakantieperiode kunt u alleen per week (meer dan 5 dagen) huren.
Met uitzondering van de zomervakantieperiode wordt de Blokhut niet verhuurd tijdens
de opkomsten van onze eigen groepen (vrijdagavond 19.00 t/m 23.00 uur en zaterdag
10.00 t/m 17.00 uur).
Voor Scoutinggroepen: de kosten per persoon per overnachting zijn € 4,50. De
minimum prijs is € 135,- bij 1 dag \ € 100,- per dag bij 2 of meer dagen.
Voor overige huurders: de kosten per persoon per overnachting zijn € 4,95. De
minimum prijs is € 150,- bij 1 dag \ € 110,- per dag bij 2 of meer dagen.
Dit is exclusief de kosten van gas, water en elektra (± € 17,- per dag). De genoemde
prijzen zijn onder voorbehoud.
Onze Blokhut ligt aan de rand van Zeddam, nabij het heuvelachtige natuurgebied
"Montferland" in de provincie Gelderland.
Ons bezoekadres is Vinkwijk 2a , 7038EM in Zeddam (Gld).
Google Earth coördinaten: 51°54'15.50"N 6°15'54.65"E

vanuit Arnhem/A12:
- autobaan A12 richting Oberhausen.
- Afslag 30: Beek / Babberich. (laatste voor Duitse
grens)
- aan einde afrit rechtsaf richting Beek.
- op T-splitsing rechtsaf richting Beek.
- op rotonde in Beek recht door richting Zeddam
- rij door het bos, heide en weer een stukje bos
- op rotonde vlakbij Zeddam (na bos) rechtdoor.
- derde weg links (Bornhof weg)
- aan het einde op T-splitsing links
- Na ± 100 meter voor hertenkamp en drie-splitsing
rechts tussen de bomen ons terrein op
- Na een bocht in de oprit ziet u de Blokhut liggen

vanuit Varseveld/A18
- autobaan A18
- Afslag 3: Doetinchem / Zeddam
- aan einde afrit richting Zeddam / Braamt
- 1x rotonde stroombroek rechtdoor
- 2x rotonde bij Braamt rechtdoor
- op volgende rotonde rechtsaf en ± 20 meter na de
rotonde direct linksaf (oude doetinchemseweg)
- Binnen bebouwde kom Zeddam 2de weg (op
kruising bij een café) links af (Benedendorp straat).
- bij hertenkamp linksaf
- direct weer linksaf tussen de bomen ons terrein op
(om het hertenkamp heen)
- Na een bocht in de oprit ziet u de Blokhut liggen

De Blokhut
Het clubgebouw (exclusief de materiaalopslag) is 10 x 20 meter en dus prima geschikt
voor groepen tot ± 45 personen.
Het clubgebouw is aangepast voor rolstoelen: extra brede deuren, geen drempels,
aangepast sanitair en de kampvuurplaats is toegankelijk voor rolstoelen. Alleen de
zolder is niet toegankelijk voor rolstoelen.
We beschikken over:
2 grote lokalen waarvan 1 met openhaard (± 67 m² per lokaal)
1 zolder lokaal (± 80 m²) Niet toegankelijk voor rolstoelen
2 standaard toiletten + 1 invaliden toilet (extra ruim en met beugels bij verhoogd toilet)
4 douches
1 keuken incl. 180 cm koel/vrieskast + 90 cm fornuis met 6 grote gaspitten en
electro-oven met grill + afzuigkap
De materiaalopslag is niet toegankelijk voor huurders.

Terrein
Het terrein voor de Blokhut is bestraat met tegels. Hierdoor is er voldoende
parkeerruimte en blijft er ruimte over om te spelen.
Achter de Blokhut ligt een eigen speelveld van gras met bomen en struiken er omheen.
Daar ligt ook de gemetselde kampvuurkuil (met permanente stookvergunning).
Rondom het gehele terrein staat een hekwerk.

Foto’s

Informatie
Meer informatie, foto’s en wat er in de omgeving te doen is, kunt u vinden op onze
website: www.scoutingzeddam.nl
Voor verdere inlichtingen of reserveringen kunt u contact opnemen met de
verhuurder: Yvonne Sommers. Per e-mail: verhuur@scoutingzeddam.nl of telefoon:
06-83609955 (liever niet onder werktijd bellen, appen mag wel)

Versie 7.0 juli 2020

