
Contact & meer informatie

Website: http://www.detrappershs.nl

email: verhuur@detrappershs.nl

Adres clubhuis: Woldweg 61a
9606 PB Kropswolde
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Hoe huren

Om het gebouw te huren dient u 
een mail sturen naar het 
onderstaande emailadres. Er zal 
dan zo spoedig mogelijk contact 
worden opgenomen.

In het kort

Gebouw geschikt voor minder 
validen.

Gratis WiFi aanwezig

Kampvuurplaats aanwezig

gelegen aan de rand van een 
mooi park

Geschikt voor groepsover-
nachtingen
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Prijzen
 

Voor actuele prijzen kijk op onze 
website  
Klik in de website op verhuur  en 
vervolgens op verhuur gebouw. 

 

www.detrappershs.nl

verhuurder

A. Bos
Burg van Royenstraat O 141

verhuur@detrappershs.nl

Algemeen?
 

Het scoutinggebouw van  “De 
Trappers” uit Hoogezand 
Sappemeer is een stenen gebouw 
met verdieping, gebouwd in 1991. 
Het is een royaal en een modern 
clubhuis met kampvuurplaats, dat 
is gelegen in het Gorechtpark. Het 
ligt +/- 1 Km van het NS station en 
ongeveer 2 Km van het 
Zuidladermeer  Naast het gebouw 
is een parkeergelegenheid voor 
auto’s en een fietsenstalling.

Voor wie?
 
Ons gebouw is geschikt voor het 
geven feesten en logeerpartijtjes 
en voor het houden van scouting 
kampen zoals een zomerkamp of 
een kampeerweekend.

Geïntresseerd !! 

Neem dan contact met ons op 
maak een afspraak om het gebouw 
van binnen te bekijken.

Een betaalbaar feest op 
een mooie locatie die je 
zelf kunt organiseren en 

inrichten.
Wie wil dat nou niet 

Verhuur agenda
 

Buiten onze eigen opkomsttijden 
om (op de vrijdag avond en 
zaterdag tot 18.00 uur) is het 
gebouw beschikbaar voor verhuur. 
Wilt u weten of het gebouw nog 
beschikbaar is controleer dan de 
verhuur agenda op onze website

 

Uitgaan/ aktief
 

In de omgeving van het scouting-
gebouw is genoeg te beleven.

Zo is op 100 meter afstand een 
mooie kinderboerderij met 
educatief centrum te vinden.

Op 2 km afstand is het 
winkelcentrum van Hoogezand “De 
Hooge Meeren” . 

De andere kant op, op 2 kilometer 
afstand ligt het Zuidlaadermeer. 
Waar je kunt kanoën, zwemmen en 
zeilen.

Voor een compleet overzicht 
raadpleeg onze website 

Omgeving

Het gebouw is gelegen in het 
Gorechtpark. Dit is een fraai

aangelegd park van 
50 hectare. In het 
park zijn diverse 
voorzieningen 
aanwezig zoals een 
voetbalveld, een 
openbare 
tennisbaan, een 

pannaveld en een basketbalveld. 
Daarnaast zijn er tal van vijvers, 
waaronder een kanovijver. 

Deze laatste is voorzien van een 
vissteiger voor minder-validen. 
Voor wandelaars is er een 
natuurwandelpad van 2.9 
kilometer. In het Gorechtpark is 
naast ons club gebouw ook nog een 
kinderboerderij met educatief 
centrum te vinden. Het park leent 
zich uitstekend voor het uitzetten 
van routes. Desgewenst kunnen wij 
kant en klare routes aanleveren.

Voorzieningen

In het gebouw is een telefoon en 
gratis WiFi aanwezig. In de keuken 
kan op een 4 pits gasstel 
(voor kleinere pannen) 
worden gekookt. Daar-
naast is er een kook-
eiland met twee grote 
branders op flessengas 
(voor grote pannen). 
Een koelkast met diep-
vriesvak is aanwezig, alsmede 
bestek, koffiezet apparaat en 
schoonmaak middelen. Het 
gebouw heeft een waslokaal met 
twee douches een toilet een 
urinoir en een grote wasgoot. 
Tevens is er een invalide douche 
en invalide toilet aanwezig. Buiten 
is sinds 2010 een prachtige in het 
bos gelegen kampvuurplaats 
aangelegd. Deze kan met 
toestemming van de verhuurder 
worden gebruikt. Het gebouw 
wordt verhuurd met inventaris. 
Tafels, stoelen en kookgerei zijn 
dus aanwezig. het gebouw beschikt 
niet over bedden. 
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