
 

Beste gebruiker van de Blokhut Maasbree 
 
Omdat wij het jullie zo aangenaam mogelijk willen maken  
tijdens het verblijf in onze Blokhut, hebben we als extra  
serviceproducten  zoals een porseleinkar, een glaswerkkist,  
een koffiezetapparaat, een waterkoker, een kleine diepvries  
een de open haart en eventueel het pionierhout. 
 
De porseleinkar, die voorzien is van een extra aanrechtblad met  
opbergruimte, is zodanig ingericht dat je voor ±  50 personen een  
normale (drie gangen) maaltijd kan maken en uitserveren.  
Er staan ook voor ± 50 personen, borden, bestek en andere  
gebruiksartikelen in. Alle artikelen zijn van het zelfde merk en vorm.  
Het is dus geen ratjetoe van verschillende borden en mokken.  
Dus je hebt de tafel op een nette manier gedekt. 
 
De porseleinkar wordt te verhuur aangeboden bij het gebruik van 
onze Blokhut. Hiervoor vragen we € 20,00 voor een kort verhuur 
en € 40,00 voor een lang verhuur.  
 
Hieronder zie je een opsomming van de inhoud. Indien je gebruik 
wilt maken van deze kar, kun je dat aangeven bij de verhuurder. 
 

 
50 borden    50  lepels   
50 mokken   50 messen   
50  bekers    50 vorken   
50 dessertkommetjes   50 theelepeltjes   
2 koekenpannen 28 Ø  5 kommen 16 Ø  
2 braadpannen 28 Ø  5 kommen 22 Ø  
4 kookpannen 24 Ø x 16 h 6 houtenlepels  
5  uitserveerschalen (rvs) 40 x 27 
 
5 opscheplepels rond  2 broodmessen  
5 opscheplepels recht  2 snijmessen 
5 opschepvorken   6 schilmesjes 
5 sla- tangen 
 
1  kaasschaaf 
1 pureestamper 
1 garden 
1 kruidensnijder 

 
Uiteraard kunnen de bovenstaande aantallen licht afwijken i.v.m. 
eerder ontstaande breuk of vermissing. 
 
Glaswerk. 
Voor de drankjes nog lekkerder te serveren hebben we ook  
glaswerk in ons assortiment. Een kunststof kist met 70 glazen  
een speciale glasborstel en zeep. De kosten zijn voor een kort  
verblijf € 10,00. En voor een lang verblijf € 25,00 
 
 
 



 
 
 
Koffieapparaat.  
Dit Bravilor koffiezetapparaat is bekent in veel Horeca zaken 
Het apparaat zet in een relatieve korte tijd een grote kan lekkere 
koffie. Je krijg 10 filters voor een kort verhuur en 25 filters voor 
een lang verhuur. Het apparaat wordt aangereikt in een 
transportkist. Tegen een geringe vergoeding zijn filters bij te 
kopen. Kosten voor een kortverblijf zijn € 10,00 en voor een  
langverblijf € 25,00. In combinatie met de waterkoker;  
€ 15,00 kort verblijf en € 35,00 voor een langverblijf. 
 
Waterkoker.  
Deze horeca waterkoker heeft een inhoud van 8 liter en is 
makkelijk en veilig te gebruiken door de aftapkraan.  
Je kunt deze gebruiken voor zowel één kopje thee, als hele  
kannen thee. Kosten voor een kortverblijf zijn € 10,00  
en voor een langverblijf € 25,00. In combinatie met  
het koffieapparaat; € 15,00 kort verblijf en € 35,00  
voor een langverblijf. 
 
 
 
Diepvrieskist.  
Voor het bevroren houden van producten is er een kleine 
diepvrieskist beschikbaar. In deze kist zitten twee manden. De 
kist is makkelijk te vervoeren. De kosten zijn voor een kort verblijf  
€ 10,00. En voor een lang verblijf € 25,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open haard. 
Ook hebben we onze openhaard weer in ere hersteld.  
We hebben er een gashaard van gemaakt.  
Deze mag alleen gebruikt worden voor de sfeer.  
Dit wil zeggen dat hier geen hout of iets dergelijks in  
gestookt mag worden en de haard niet gebruik mag  
worden voor het bereiden van voedsel (marshmallows BBQ e.d.).  
Omdat de openhaard best veel gas verbruikt vragen we per  
gebruikt dagdeel € 10,00. Voor meer info, vraag aan de verhuurder. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pionier- of sjorhout  
Voor sommige groepen is het mogelijk om het pionierhout  
te gebruiken. Hierover worden wel strikte afspraken gemaakt. 
We hebben palen van 1 tot 6 meter. Genoeg voor  
kampementen voor 100 personen. Het pionierhout mag niet  
in de grond geplaats worden. Wij werken met driepoten. 
Kosten voor een  kort verblijf is € 25,00. Voor een langverblijf  
is € 50,00  
 
 
Poetsen. 
We snappen dat je na een weekend niet meer heel veel zin  
hebt om de Blokhut te poetsen. Ook dat kunnen wij voor je 
doen. Het enige wat jullie moeten doen is alles veegschoon 
aanleveren. Vraag over deze mogelijkheid bij de verhuurder. 
Het laten poetsen van de Blokhut is na een kortverblijf € 30,00. 
Na een lang verblijf. € 50,00. Alleen als dit mogelijk is! Is het niet 
mogelijk, dan ontsla je je niet voor het goed poetsen van het 
gebouw. 
 
 
 
Jong Nederland Maasbree 
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