
Informatie over de huur van het clubhuis van de Frederik Hendrik Groep te Bavel 

 

Adres 

Het clubhuis staat aan: 

Bavelse Hei 15 

4854PN Bavel 

Telefoonnummer 0161-432322 

 

Beheerder 

De beheerder is Jack van Gils. Hij is bereikbaar via beheerder@scoutingfrederikhendrik.nl 

 

Het gebouw 

Het gebouw bestaat uit 3 lokalen. Het scoutslokaal is  11,5 meter x 6 meter groot. Het heeft 

daarnaast 4 patrouillehokken en daarnaast is er een apart lokaaltje voor de leiding. In het 

scoutslokaal staat een openhaard.  Het bever/welpenlokaal is 8,5 meter x 8,5 meter groot. Het 

lokaal is voorzien van een mooie muurschildering van de jungle. Het explorerlokaal is los bij 

te huren en is 7,8 meter x 4,8 meter groot. In het lokaal is een bar aanwezig.  

De keuken is voorzien van warm water. Tevens zijn er twee kookplaten met elk 4 pitten, twee 

afzuigkappen, een oven, een koelkast en een vrieskast aanwezig. De keuken is voorzien van 

een dakraam. In de keuken staat tevens genoeg keukengerei voor 30 personen. Waaronder 

enkele grote pannen, een koekenpan, waterkoker, koffiezetapparaat, borden, bestek en 

mokken. In het sanitair zijn 3 toiletten, 3 douches, 2 urinoirs en 7 waskranen aanwezig. 

Daarnaast is er een aparte kraan om emmers te vullen. 

 

Op het terrein is een kampvuurkuil. Deze mag gebruikt worden, tenzij dit door droogte niet 

toegestaan wordt door de brandweer. Hout om te stoken voor zowel buiten als in de 

openhaard dient zelf te worden meegenomen. Helaas kunnen we hier niet in voorzien. 

 

Er mogen in ons clubhuis max. 95 personen aanwezig zijn, en max. 50 personen slapen. 

 

Kosten 

Voor Scoutinggroepen en Basisonderwijs: De kosten bedragen € 4,30 per persoon per nacht 

voor scoutinggroepen en basisonderwijs. Een minimum van 20 personen wordt berekend.  Het 

explorerlokaal kan er extra bij gehuurd worden voor € 20 per nacht. 

Voor Overige Verenigingen: De kosten bedragen € 5,- per persoon per dag voor overige 

verenigingen. Een minimum van 20 personen wordt berekend.  Het explorerlokaal kan er 

extra bij gehuurd worden voor € 25,- per dag. 

Afvalcontainer en water zijn inclusief. 

Electra en gas wordt apart afgerekend. Hiervoor worden de meterstanden opgenomen. 

 

Tijden 

De aankomsttijd is na 12:00, de vertrektijd is voor 12:00. Gelieve aan de beheerder u 

aankomst- en vertrektijd door te geven zodat we op tijd aanwezig zijn en u niet hoeft te 

wachten. 

 

Ligging 

Het gebouw is gelegen in een stuk bos tussen Bavel en Ulvenhout. Het is bereikbaar door de 

zijweg links (bij aankomst vanuit Bavel naar Ulvenhout) op het viaduct te nemen. Bij de T-

splitsing vervolgens links en dan direct links het terrein op. Op het terrein zijn enkele 

parkeerplaatsen. Tevens kunnen er auto’s langs de weg geparkeerd worden. 



Op enkele minuten lopen van het terrein is het Ulvenhoutse Bos.  

 

Internet 

Het is mogelijk om voor € 15 per weekend of  € 30 per week gebruik te maken van het 

internet. Hiervoor krijgt u van ons de inlogcode. 

 

Muziek 

Aangezien we niet veel directe buren hebben is het mogelijk om muziek te maken. Na 22:00 

dient dit uiteraard beperkt te worden zodat er buiten het terrein geen geluidsoverlast is. 

 

Omgeving 

In de omgeving is van alles te beleven. 

Er zijn door ons diverse tochten uitgezet die op de website www.scoutingfrederikhendrik.nl te 

downloaden zijn. Dit betreffen zowel korte als lange tochten en zowel makkelijke tochten als 

tochten vol met scoutingtechnieken. In de omgeving zijn diverse paalkampeerplaatsen om te 

overnachten tijdens een tweedaagse hike. 

 

Hieronder treft u enkele mogelijkheden voor bezichtigingen of activiteiten aan: 

- Zwembad Wolfslaar. Op 10 minuten loopafstand. Niet overdekt 

Wolfslaardreef 10, Breda, telefoonnummer 076 565 3710 van te voren bellen om te 

informeren naar de openingstijd is aan te raden.  www.optisport.nl/wolfslaar 

- Kinderboerderij Wolfslaar. Op 10 minuten loopafstand. 

De kinderboerderij ligt tegenover het zwembad  www.bcwbreda.nl 

- De bijenboerderij. Op 30 minuten fietsafstand 

Strijbeekseweg 62A, 4856 AB, Strijbeek Tel.nr. 06 5338 4557 www.bijenboerderij.nl 

- Zwembad Sonsbeeck, Op 15 minuten met de auto, Overdekt zwembad 

Pieter-Christiaanstraat 2, 4811 PS, Breda, 076-5246507, www.optisport.nl/sonsbeeck 

- Joepie Binnenspeeltuin, Op 20 minuten met de auto 

      Terheijdensweg 514, 4826 AB Breda, www.joepie.nl 

–    Speelboerderij De Vossenberg binnen en buitenspeeltuin Op 20 minuten met de auto 

            Tilburgsebaan 42 5126 PH Gilze 0161-456686  www.devossenberg.net 

 Bizzy recreatie binnen en buitenspeeltuin +/- 30 minuten met de auto 

Oekelsestraat 2a  4891 PG Rijsbergen 076-5964112  www.bizzy-recreatie.nl 

- Galderse meren. Open zwemwater bij Galder. Betaald parkeren.  

            Op 20 minuten met de auto 

- Het Zand. Open zwemwater aan de Voskuil bij Alphen. Betaald parkeren.  

            Op 20 minuten met de auto 

- Indoor adventuregolf: Brasserie Off Course in Chaam. Op 15 minuten met de auto 

Wildertstraat 31, 4861 PS Chaam, 0161-491839.   www.brasserij-offcourse.nl 

- Groepsarrangementen kijk op  www.vvvbreda.nl  en www.beleefbreda.nl 

- Kanoën: Op de singels in Breda. Op 20 minuten fietsafstand 076-5205957  

- Historische kilometer in het centrum van Breda. Op 20 minuten fietsafstand. 

Te boeken via VVV Breda telefoonnummer 0900-5222444 www.vvvbreda.nl 

- Het Begijnhof met kruidentuin. Op 20 minuten fietsafstand 

      Catharinastraat 45, 4811 XE Br eda, 076 – 5211276, www.begijnhofbreda.nl   

- Bowlingbaan. Bowling- en partycentrum Breda. Op 20 minuten fietsaf 

Nassausingel 28, 4811 DG Breda, 076-5218452, www.bowlingbreda.nl 

  

  

http://www.scoutingfrederikhendrik.nl/
http://www.bcwbreda.nl/
http://www.joepie.nl/
http://www.devossenberg.net/
mailto:info@brasserij-offcourse.nl
http://www.vvvbreda.nl/
http://www.vvvbreda.nl/
http://www.begijnhofbreda.nl/#_blank
http://www.bowlingbreda.nl/


Winkels 

De Albert Heijn aan de Pastoor Doensstraat 8, 4854 CP in Bavel is de dichtstbijzijnde 

supermarkt. In de directe omgeving van de supermarkt en de kerk treft u ook een 

apotheek/drogist, een bakker, een slager, een groenteboer en een postagentschap aan.  

De Aldi: Rijnauwenstraat 110  en Allerheiligenweg 85 Breda en Lidl: Jorisstraat 30/40 Breda 

zijn ook dichtbij, evenals winkelcentrum De Burcht te Breda.  

 

Dokter, tandarts, apotheek en, ziekenhuis 

De huisartsenpost is gevestigd aan de Tolakker 5, 4854 NV in Bavel,  

telefoonnummer 0161-431569 of voor spoedgevallen, 06-53735750 

Voor spoedgevallen op werkdagen tussen 17.00 uur en 8.00 uur, in het weekend en op 

feestdagen is er de huisartenpost Breda p/a Amphia ziekenhuis 21 Breda tel. 076-5258500  

De post is naast de spoedeisende hulp, (deze is telefonisch niet bereikbaar), via 

huisartsenpost, 112 of zelf heen gaan. 

 

De tandarts is gevestigd aan de Tolakker 3b, 4854 NV in Bavel, 

Telefoonnummer 0161-432424 

 

De apotheek is gevestigd aan de Brigidastraat 12, 4854 CT in Bavel 

Telefoonnummer 0161-437137 

Of aan de Tolakker 1, 4854 NV in Bavel. Telefoonnummer 0161-458040 

 

Het Amphia ziekenhuis is gevestigd aan de Molengracht 21, 4818 CK in Breda 

Telefoonnummer 076-5258000. 

 

 

 


