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Groepsverblijf 
Hertekolk
O�ciersweg 90 / 92
8162 NR Epe
Telefoonnummer: 0577 - 411 336

Reserveren
Om het groepsverblijf te reserveren 
of om wijzigingen door te geven  
in de reserveringsovereenkomst,  
is de afdeling Reserveringen van  
de Paasheuvelgroep bereikbaar. 

Paasheuvelgroep
Telefoonnummer: 0577 - 411 556
E-mail: info@paasheuvelgroep.nl

       facebook.com/paasheuvelgroep

       instagram.com/paasheuvelgroep

Faciliteiten

52 slaapplaatsen 

8 douches (incl. 2 invaliden-
douches)

7 toiletten (met wc-papier)

Keukeninventaris

Eigen eet- en activiteitenruimte  

Buitenrecreatie

Speelveld

Vuurkorven

Geen televisie

Wifi 

Huisdieren op aanvraag

Nachtrustperiode geldig

Parkeerplaats
bij groepsverblijf

Groepsverblijf

Hertekolk

Algemeen

In het schitterend gelegen groepsverblijf Hertekolk is het natuurlijk genieten. Het terrein 
van Hertekolk strekt zich uit over een stuk bos van 5 hectare groot en bevat stukken bos, 
vennetjes, heide en een speelterrein. Door de unieke ligging is er regelmatig wild te zien. Er 
zijn diverse wandel- en fietsroutes die langs het gebied lopen. Groepen hebben veel privacy 
en veel ruimte voor sport- en spelactiviteiten buiten. Er staan picknicktafels buiten. 

Groepsverblijf Hertekolk hee�t een grote keuken die ideaal is om voor grote groepen in 
te koken, uitgerust met 6-pits fornuis, oven en meerdere koelkasten. Het groepsverblijf is 
alleen te reserveren op basis van zelfverzorging. De recreatie- / eetzaal en keuken bevinden 
zich op de begane grond. Slaapruimtes bevinden zich verspreid over drie etages. 

In de omgeving
•  Subtropisch zwemparadijs De Brake in  

Nunspeet 

•  Recreatieplassen Zandenplas bij Nunspeet 
- Heerderstrand bij Heerde - Kievitsveld bij 
Emst

•  Dierenpark “Wissel”: IJsboerderij met 
 kinderspeelparadijs in Epe

•  Forellenkwekerij “t Smallert” met kaarsen-
makerij in Emst

•  Museumboerderij Hagedoorns Plaatse met 

o.a. Veluws Klederdrachtenmuseum in Epe

• Elburg, een oud vestingstadje

• Schaapskudde in natuurgebied de 
 Renderklippen in Epe/Heerde

• Paleis Het Loo in Apeldoorn

• Midgetgol�baan in Wissel

•  Ezelboerderij De Koperen Ezel met kinder-
boerderij en speelparadijs in Epe

• Apenheul in Apeldoorn

 

Specifieke informatie

De beheerder kan specifieke informatie geven over het groepsverblijf. Ook is de beheerder 
bereikbaar om een afspraak te maken om het groepsverblijf te bezichtigen.

Aankomst- en vertrektijden 
De Paasheuvelgroep hanteert standaard aankomst- en vertrektijden. Alleen in overleg met 
de bedrijfsleider is het mogelijk om hiervan af te wijken.



Routebeschrijving

Reizen met eigen vervoer vanuit Zwolle 
Neem de A50 richting Arnhem. Ga bij afslag Epe Noord / Heerde Zuid (nr.28) de snelweg af en 
vervolg de provinciale weg (Heerderweg) richting Epe. Sla in de bebouwde kom, 100 meter 
voor de verkeerslichten rechtsaf, de O�ciersweg in. Na 4 kilometer eindigt het asfalt en rijdt 
u rechtdoor over het onverharde (en doodlopende) gedeelte van de O�ciersweg. Rij 800 
meter rechtdoor over de onverharde weg. Daar waar de weg een flauwe bocht naar rechts 
maakt, neemt u de afslag naar rechts, het terrein van Hertekolk op. (Let op; passeert u een 
groene slagboom, dan bent u te vroeg afgeslagen).

Reizen met eigen vervoer vanuit Amersfoort 
Neem de A50 richting Zwolle. Ga bij afslag Epe Noord / Heerde Zuid (nr.27) de snelweg af en 
vervolg de provinciale weg (Heerderweg) richting Epe. Sla rechtsaf naar de N309. Ga rechtdoor 
over 2 rotondes. Sla rechtsaf naar de Koekenbergweg . Sla linksaf naar de O�ciersweg. Rij 
800 meter rechtdoor over de onverharde weg. Daar waar de weg een flauwe bocht naar rechts 
maakt, neemt u de afslag naar rechts, het terrein van Hertekolk op. (Let op; passeert u een 
groene slagboom, dan bent u te vroeg afgeslagen).

Reizen met openbaar vervoer 
 Hertekolk ligt vrij afgelegen en middenin natuurgebied De Veluw. Hierdoor is het verblijf niet 
goed bereikbaar met openbaar vervoer.

groepsgebouw.nl
Direct reserveren?
Bel 0577 - 411 556, mail naar info@paasheuvelgroep.nl of kijk op 

Verblijfsperiode

Weekend 
Aankomst: vrijdag 18.00 uur  
Vertrek: zondag 17.00 uur 

Halve midweek 
Aankomst: maandag 10.00 uur 
Vertrek: woensdag 10.00 uur 

Aankomst: woensdag 14.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur

Midweek 
Aankomst: maandag 10.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur 

Week 
Aankomst: maandag 10.00 uur
Vertrek: zondag 17.00 uur

Aankomst: vrijdag 18.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur  

Faciliteiten 

Slaapvoorziening
•   2 slaapzalen met 7 stapelbedden
•   2 slaapkamers met 4 stapelbedden
•   2 slaapkamers met 2 stapelbedden
•   Bedden met matras en kussen
•   Zelf meenemen:  

slaapzak / dekbed, onderlaken,  
en kussensloop

Kenmerken 
•  Ligt in een natuurlijke omgeving; 

bos, heide
•   Op het terrein: bos, zand speelveld, 

volleybalnet
•  Vuurkorf (zelf hout sprokkelen in 

het bos of zelf hout meenemen)
•   Sta�kamer met overdekt balkon en 

uitzicht over het terrein
• Overdekte fietsenstalling

Inventaris keuken
•        Ko�emachine met ko�efilters
•   Waterkoker
•   Grote koelkast
•   Drankenkoeler
•   6-pits elektrisch fornuis
•   Grote oven (tot 320 graden)
•   Diepvries
•   Magnetron
•   Professionele afwasmachine
•   Serviesgoed: borden, bestek en 

kopjes
•   Ook aanwezig: vuilniszakken en 

afwasmiddelen
•   Zelf meenemen: 

theedoeken en handdoeken

Nachtrustperiode
Van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Er gelden regels voor geluid. 
Lees deze terug in ‘Richtlijnen 
voor groepsovernachting bij de 
Paasheuvelgroep’. 

Het is verplicht om een ingevuld 
nachtregister in te leveren. 
Download een nachtregister via 
www.groepsgebouw.nl.


