ACTIVITEITEN IN DE
OMGEVING

Madurodam:

www.visitsealife.com/
scheveningen
www.madurodam.nl

Bowlen:

www.ockenburghactive.nl

Museon:
Museum voor Communicatie:
Schaatsen, skiën, klimmen, karten, games:
Indoor speelparadijs:

www.museon.nl

Kidseiland:

www.kidseiland.nl

De Vogelkelder:

www.de-vogelkelder.nl

Roompot Kijkduin

www.roompot.nl/vakantieparken/
nederland/zuid-holland/
vakantiepark-kijkduin

Sealife:

Huurvoorwaarden

Voor de huurvoorwaarden verwijzen we
naar onze website:
http://brigittavalentijn.nl/
huurvoorwaarden/

www.muscom.nl
www.deuithof.nl

www.zuiderparadijs.nl

Er wordt niet verhuurd voor feesten en
partijen!
Scouting Brigitta / Valentijn
Wijndaelerweg 12
565XB Den Haag

“Wat een heerlijke locatie!
Lekker rustig, zo in het bos en in een
wip op het strand. Ja kan hier een ge-

weldig kamp hebben!”
- Huurder

VERHUUR
WIJNDAELERWEG
Prijzen en mogelijkheden

De Barak en omgeving
Het clubhuis en omgeving
Het clubhuis van onze Scoutinggroep ligt in park
Ockenburgh aan de zuidkant van Den Haag. In
het park zijn ruime speelgelegenheden voor een
bosspel of teamsport. Het strand van Kijkduin ligt
op 15 minuten loopafstand.
De Wijndaelerweg eindigt bij het park in een lus.
Vlak voor deze lus ligt aan uw linkerhand de blokhut. Afstand naar Openbaar Vervoer (tram 3) is
ongeveer 2 kilometer.

Indeling

Prijzen 2016

Indeling van het gebouw en terrein

MIDWEEK (MAANDAG T/M VRIJDAG)

Het terrein van onze groep is rondom voorzien
van een hoog hekwerk. Op het terrein staan 2
clubhuizen. Om u een indruk te geven van de
grootte volgt er een kleine opsomming van wat er
aanwezig is in en om ons clubhuis.

Scoutinggroepen €5,00 p.p.p.n.
Minimum €90,00
Anderen,verenigingen/scholen €6,00 p.p.p.n.
Minimum €120,00

Barak:
1 lokaal. 5 x 8 meter, een keuken, 3 x 3 meter
en voorzien van 4 pits elektrisch fornuis, oventje,
magnetron, dubbele koelkast met 3 diepvriesladen.
2 toiletten, 2 douches, 1 wastafel.
Bungalow:
2 groepsruimtes van 4 x 5 meter.
Keuken met kleine koelkast, zonder kookgelegenheid.
1 toilet en 1 doucheruimte
Op dit moment is er een bescheiden stookgelegenheid. Er wordt gewerkt aan het maken van
een kampvuurkuil.

WEEKENDEN
(ZATERDAG 17:00 T/M ZONDAG 17:00)
Scoutinggroepen €4,50 p.p.p.n.
Minimum €90,00
Anderen, verenigingen/scholen €6,00 p.p.p.n.
Minimum €120,00
KAMPWEEK (ZATERDAG T/M ZATERDAG)
Scoutinggroepen €32,50 p.p.p.w.
Minimum €500,00
Anderen verenigingen/scholen €42,00 p.p.p.w.
Minimum €700,00

KINDERFEESTJES
Scoutingleden
€35,00 per dagdeel
Anders €50,00 per dagdeel

Het clubhuis is net verbouwd en in gebruik genomen. We werken hard aan de laatste details.
Tot half mei 2016 zult u er rekening mee moeten
houden dat er een aantal zaken nog niet helemaal
gereed zijn. Dit zal uw verblijf echter niet in de
weg staan. De bungalow op het terrein staat bij
verhuur ook tot uw beschikking. In de weekenden
is de staf van de Brigitta/Valentijn op zaterdag tot
17.00 uur aanwezig.

Contact opnemen
http://brigittavalentijn.nl/verhuur/
verhuur@brigittavalentijd.nl
0619791537

Volop speelruimte

