Groepsverblijf
Het Korhoen

Groepsverblijf
Het Korhoen
Peelstraat 79
5977 NN Evertsoord
Tel. 077 - 464 18 49

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

Algemeen
Bij groepsverblijf Het Korhoen is het natuurlijk genieten. Het groepsverblijf ligt afgelegen en buiten de
bebouwde kom. Het terrein van Het Korhoen bestaat uit 4 hectare bos met verschillende open velden.
Ideaal voor sport- en spelactiviteiten. Daarnaast ligt het verblijf vlak bij attractiepark Toverland.
Groepsverblijf Het Korhoen bestaat uit één gebouw met één vleugel met slaapzalen en een eigen
recreatieruimte met deuren naar buiten. Het groepsverblijf is alleen op basis van catering te

0577 - 411 556
E-mail:
info@paasheuvelgroep.nl
Website:
www.groepsgebouw.nl
facebook.com/paasheuvelgroep
instagram.com/paasheuvelgroep

reserveren. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond.

In de omgeving:
• Toverland
• Zwembad De Schatberg met binnenspellen

Faciliteiten

• Recreatieplas
• Buitencentrum De Pelen

140 slaapplaatsen

• Kronenbergsebos

9 douches

• Advertureparadise
• Turfhoeve Outdoor activiteiten

12 toiletten
(bij catering met wc-papier)

- Mattel Play Sevenum
Keukeninventaris

Specifieke informatie over Het Korhoen
Bedrijfsleider: Carla Pijpers
De bedrijfsleider kan specifieke informatie geven over het groepsverblijf. Ook is de bedrijfsleider
bereikbaar om een afspraak te maken om het groepsverblijf te bezichtigen.

Eigen eet- en activiteitenruimte
Buitenrecreatie
Speelveld

Aankomst- en vertrektijden

Kampvuurplaats

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

Geen televisie (digitenne tegen

Reserveringen met catering

Wifi (tegen betaling)

Tijdens het verblijf zijn er standaard cateringmenu’s. Er kan rekening gehouden worden speciale eet-

Huisdieren niet toegestaan

betaling)

en dieetwensen. Deze kunnen minimaal 14 dagen voor aankomst doorgegeven worden.
Nachtrustperiode geldig
Parkeerplaats
bij groepsverblijf

* Meer informatie op de achterzijde van dit
informatieblad.

Faciliteiten

Verblijfsperiode & catering
Weekend

Midweek

Slaapvoorziening

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Aankomst: maandag 10.00 uur

• 1 slaapzaal met 11 stapelbedden.

Vertrek: zondag 17.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

• 1 slaapzaal met 8 stapelbedden.

Catering: diner vrijdagavond t/m lunch zondag

Cateringoptie 1:

• 3 slaapzalen met 9 stapelbedden.

lunch maandag t/m ontbijt vrijdag

• 3 slaapzalen met 4 stapelbedden.

(€4 p.p. extra lunch op vrijdag)

Halve midweek

Cateringoptie 2:

Aankomst: maandag 10.00 uur

diner maandag t/m lunch vrijdag

Extra huisje
(open vanaf 110 gasten)

Vertrek: woensdag 10.00 uur

• 1 kamer voor 2 personen.

Cateringoptie 1:

• 1 kamer voor 6 personen.

lunch maandag t/m ontbijt woensdag

Week

• 1 kamer voor 16 personen.

Cateringoptie 2:

Aankomst: maandag 10.00 uur

• Bedden voorzien van: matras en

diner maandag t/m lunchpakket woensdag

Vertrek: zondag 17.00 uur
Cateringoptie 1:

kussen.
• Zelf meenemen:

lunch maandag t/m ontbijt zondag

slaapzak / dekbed, onderlaken en

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

(€4 p.p. extra lunch op zondag)

kussensloop.

Catering: diner woensdag t/m lunch vrijdag

Cateringoptie 2:

Aankomst: woensdag 14.00 uur

diner maandag t/m lunch zondag

Kenmerken
• Ligt in een natuurlijke omgeving.

Aankomst: vrijdag 18.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur
Catering: diner vrijdag t/m lunch vrijdag

• Op het terrein: bos, speelveld,
tafeltennistafels, schommels.
• Buitenterras.
• Eigen kampvuurplek (hout zelf
sprokkelen in bos of meenemen).

Inventaris keuken
• Koffiemachine met koffiefilters.

Routebeschrijving

• Waterkoker met thee.
• Koelkast.

Reizen met eigen vervoer vanuit Zwolle

• Vriezer.

Neem de A50 richting Arnhem / Apeldoorn. Houd rechts aan bij het knooppunt. Knooppunt Grijsoord

• Magnetron.

en volg de borden A50 richting Rotterdam / Eindhoven / Nijmegen. Houd rechts aan bij het knooppunt

• Servies: borden, bestek en kopjes.

Knooppunt Ewijk en volg de borden N322 richting Druten. Voeg in op A73. Houd rechts aan bij het

• Ook aanwezig: vuilniszakken,

knooppunt. Knooppunt Neerbosch en volg de borden E31 / A73 richting Nijmegen-Dukenburg / Venlo /

afwasmiddel, theedoeken en

Köln. Ga verder op de A73. Neem afslag 9-Venray naar N270 richting Helmond. Sla linksaf naar de
Deurneseweg / N270. Ga rechtdoor over één rotonde. Neem op de rotonde de 3e afslag naar Jan

handdoeken.

Poelsweg / N277. Ga verder op de N277. Ga rechtdoor over één rotonde. Neem op de volgende rotonde
de 3e afslag naar Peelstraat. Groepsverblijf Het Korhoen bevindt zich rechts.

Recreatie

Reizen met eigen vervoer vanuit Utrecht

Nachtrustperiode

Voeg in op de A27 via de oprit richting Breda / Ring Utrecht. Houd rechts aan bij het knooppunt.

Van 23.00 uur tot 07.00 uur.

Knooppunt Everdingen en volg de borden A2 / E25 richting ‘s-Hertogenbosch. Houd rechts aan en volg de

Er gelden regels voor geluid.

borden voor E34 / Venlo / Duisburg. Neem afslag 38-Helden naar N277 richting Maasbree / Sevenum.

Lees deze terug in ‘Richtlijnen

Sla linksaf naar de Middenpeelweg / N277. Ga rechtdoor over 2 rotondes. Neem op de volgende rotonde

voor groepsovernachting bij de

de 1ste afslag naar Peelstraat. Groepsverblijf Het Korhoen bevindt zich rechts.

Paasheuvelgroep’.

Reizen met eigen vervoer vanuit Venlo

Het is verplicht om een ingevuld

Neem de A67 via de oprit richting Maastricht / Nijmegen / Eindhoven. Neem afslag 38-Helden en voeg

nachtregister in te leveren.

in op de Middenpeelweg/N277 richting Ysselsteyn. Ga rechtdoor over 2 rotondes. Neem op de volgende
rotonde de 1ste afslag naar Peelstraat. Groepsverblijf Het Korhoen bevindt zich rechts.

Op een nachtregister staan de

• Eigen recreatieruimte.

namen + geboortedatum van alle
gasten én het telefoonnummer

Reizen met openbaar vervoer

waar de groepsverantwoordelijke op

- Neem vanaf Sevenum, Centraal Station - Bus 65 richting Panningen. Na 9 bushaltes uitstappen bij

bereikbaar is.

bushalte Evertsoord, Patersstraat.
- Vanaf bushalte Paterstraat inlopen, flauwe bocht volgen om op Paterstraat te blijven, Neem op de
rotonde de 2e afslag naar Peelstraat. Groepsverblijf Het Korhoen bevindt zich rechts. Of vanaf station
Horst / Sevenum de belbus nemen.

Download een nachtregister via
www.groepsgebouw.nl.

