Even onder de aandacht!
•

•
•
•

Wij zijn een autovrije camping daarom is het alleen toegestaan je auto bij je accommodatie of kampeerplaats te plaatsen bij eerste aankomst en laatste vertrek. Tijdens je verblijf wordt je auto niet toegelaten op de
camping. Wel bieden wij bolderkarren aan waarmee je tijdens je verblijf spullen kunt vervoeren.
Luchtbedden en opblaasboten zijn in het zwembad niet toegestaan!
Onze receptie is dagelijks geopend. Buiten deze tijden zijn wij alleen voor MEDISCHE NOODGEVALLEN EN STORING
IN GAS, LICHT OF WATER bereikbaar via de intercom van de receptie.
WIL JE BIJ EEN CALAMITEIT OOK DE RECEPTIE WAARSCHUWEN (in de avonduren via de intercom)!

Huisarts

Schoonmaken

A. de Jonge
Gaffel 2
Tel: 0342-475785

Er is een beperkte mogelijkheid om tegen de prijs van € 67,50 je accommodatie schoon te laten
maken. Als je gebruik wil maken van deze dienst stellen wij het zeer op prijs als je dit vroegtijdig
aangeeft.

Faciliteiten

Huisartsenpost Eemland
Maatweg 3
3818 TZ Amersfoort
Tel: 085 -7731100
Voor dringende hulp van de
huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts en in
het weekend.

Apotheek Voorthuizen
Gaffel 12
3781 CL Voorthuizen
Tel: 0342-477 060

De Open Hof
Vanwege Covid19 zijn camping
gasten helaas niet welkom bij
christengemeente de Open Hof.

Gevonden
Voorwerpen
Alle voorwerpen die
worden gevonden
worden naar de wasserette gebracht.
Hier worden de voorwerpen verzameld in
een blauwe wagen.
Waardevolle spullen
liggen bij de receptie!

Bosbad Putten

Indoorspeeltuin
Is bij slecht weer open!

13:00 - 17:00

Het subtropisch zwembad is weer open met
een nieuwe spectaculaire wildwaterbaan van
maar liefst 110 meter!

Huiskamer
Receptie

08:30 - 22:00
10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
10:00 - 22:00
12:00 - 14:00
17:00 - 19:00

Reserveer je ticket of
bekijk de website
voor meer info via
bosbadputten.nl.
Geen kaartverkoop
bij de kassa!

Oase
Patat en snacks
Patat en snacks
Wasserette
Winkel

24 uur p/dag
08:30 - 12:00
13:00 - 17:00

Warme broodjes zijn af te halen v.a. 08.30u
Zwembad
Open in tijdsblokken (zie vorige pagina)
Op zondag zijn de meeste faciliteiten gesloten m.u.v. het zwembad.

Wasserette
Prijzen:

€ 5,50 per wasbeurt
€ 0,50 droger per 10 min.

De wasmachine en droger kun je starten
met de campingkaart via het apparaat
vlak bij de deur in de wasserette.
De wasserette is altijd open!

Uitstapje van de week

Let op je medemens! - Coronamaatregelen

Speelnatuur Oud Groevenbeek van
OERRR. Laat je ouders maar lekker op
het terras zitten, terwijl jij de speelnatuur induikt. Je kunt hier spelen met
water, kruiden ruiken, door het bos
banjeren, een dam bouwen, klimmen
in een boom, een hut bouwen, bloemen plukken en nog veel meer. Je kunt
het speelbos
bereiken door
je auto te parkeren op de
Watervalweg
in Ermelo.

We willen op de camping graag een veilige plek bieden aan iedereen.
We roepen jullie daarom op om afstand te houden (de inmiddels bekende 1,5 meter) en de richtlijnen van het RIVM te volgen. Is het op
een plaats druk? Kom dan later terug. Word je ziek tijdens je verblijf
of krijg je (milde verkoudheidsklachten). Ga dan naar huis. Je kunt je
verblijf op een ander moment hervatten, hierin denken we graag met
je mee!
We zijn blij jou te mogen ontvangen. We realiseren ons dat deze weken anders zijn. Dat vraagt wat van ons allemaal. Begrip en naar elkaar omzien, elkaar helpen. Genieten van het nu, van de kleine dingen
die er toe doen. Samen zijn, mooie momenten met elkaar creëren.
Het is vakantie! We wensen je Gods zegen, Zijn rust en gezondheid
toe in deze tijd. Laat het zorgen maar aan Hem over!

Dag & Tijd

Wat

Waar

Zaterdag 1 augustus
09:00 uur
Kinderfilm (tot 10:00)

Huiskamer

Zondag 2 augustus
11.00 uur

Midgetgolfbaan

Campingdienst met Jurgen Tholel
Neem je eigen (tuin)stoel mee, bij regen gaat de dienst niet door!

Maandag 3 augustus
10:00 uur
Aanmelden en start YOUTH WEEK (12-18 jaar) WEEKTHEMA: Puur!
Jeugdkelder
Vanaf vandaag is er elke dag een jeugdprogramma, haal de flyer bij de receptie!
10:15 uur
Dagelijks Woord met Jurgen en Sherida Tholel (Regent het hard? Dan gaat dit niet door!) Oase
10:15 uur
Kidsclub 4 t/m 8 jaar (tot 11:15)
Grote zaal
11:30 uur
Teenmates 9 t/m 12 jaar (tot 12:30)
Grote zaal
14:00 uur
Nico Rasch - Vertelt over de Tabernakel (zie informatie hiernaast)
Grote zaal
14:30 uur
Afrikaanse Estafetteparcours 6 t/m 12 jaar*
Voetbalveld
16:00 uur
Badmintontoernooi (vanaf 8 jaar)*
Volleybalveld
19:00 uur
Gezinsvoorstelling Poppen & Meer - Bonje op de Boerderij! (gratis met activiteitenpas) Grote zaal
Dinsdag 4 augustus
10:15 uur
10:15 uur
11:30 uur
14:00 uur
14:30 uur
16:00 uur
19:00 uur
20:00 uur

Dagelijks Woord met Jurgen en Sherida Tholel (Regent het hard? Dan gaat dit niet door!) Oase
Kidsclub 4 t/m 8 jaar (tot 11:15)
Grote zaal
Teenmates 9 t/m 12 jaar (tot 12:30)
Grote zaal
Verdieping met Jurgen en Sherida Tholel
Grote zaal
Big Five Jacht - Voor alle leeftijden - Aanmelden in teams*
Verzamelen voor de grote zaal
Bingo ( € 1,- per kaart of € 5,- per 6 kaarten) - Neem je eigen stoel mee!
Oase
Kaarten zijn voor aanvang verkrijgbaar (je kunt pinnen bij de receptie)
Slaaptrein met Joep, Jordy en Fleur (Een verhaaltje voor het slapen gaan.)
Je wordt opgehaald!
Praise Avond (neem je stoel mee, bij regen gaat dit niet door!)
Meertje (achter op de camping)

Woensdag 5 augustus
10:15 uur
Dagelijks Woord met Jurgen en Sherida Tholel (Regent het hard? Dan gaat dit niet door!) Oase
10:15 uur
Kidsclub 4 t/m 8 jaar (tot 11:15)
Grote zaal
11:30 uur
Teenmates 9 t/m 12 jaar (tot 12:30)
Grote zaal
14:30 uur
Creatieve Kinderen - DIY Tas maken & Tie Dye (neem zelf een wit kledingstuk mee)*
Grote zaal
15:00 uur
Creatieve Vrouwen - Houten Familie poppetjes maken***
Huiskamer
Door Henrieke van Woerden - € 5 per persoon (maximaal 25 deelnemers)
16:00 uur
Kubb toernooi (6-12 jaar)*
Voetbalveld
21:00 uur
Dropping 12 jaar en ouder** (WE HOUDEN ONS AAN DE RIVM-RICHTLIJN!)
Verzamelen voor de huiskamer
€ 1,50 per persoon of activiteitenpas
Donderdag 6 augustus
16:30 uur
Mini-concert met The Bowery (maximaal 100 bezoekers)
20:00 uur
Mannenavond met The Bowery (gratis entree met activiteitenpas)*
Neem een stoel en deken mee. Regent het? Dan verhuizen we naar de grote zaal.
Vrijdag 7 augustus
10:15 uur
10:15 uur
11:30 uur
14:00 uur
14:30 uur
16:00 uur
20:00 uur

Grote zaal
Paardrijbak (volg het pad achter
het meertje)

Dagelijks Woord met Jurgen en Sherida Tholel (Regent het hard? Dan gaat dit niet door!) Oase
Kidsclub 4 t/m 8 jaar (tot 11:15)
Grote zaal
Teenmates 9 t/m 12 jaar (tot 12:30)
Grote zaal
Kameelrijden (inschrijven in duo’s per tijdsblokje) - Alle leeftijden*
Opstapplek voor de grote zaal
Levend Dierenstratego (8-12 jaar)* (trek goede schoenen aan!)
Verzamelen voor de grote zaal
Peuterfeestje met Thema Afrika (halfuurtje voor kids van 2 t/m 4 jaar)
Indoorspeeltuin
Sport- en speluitslagen met aansluitend fotomoment met Joep, Jordy en Fleur
Oase

Zaterdag 8 augustus
09:00 uur
Kinderfilm (tot 10:00)

Huiskamer

Zondag 9 augustus
11.00 uur

Midgetgolfbaan

Campingdienst
Neem je eigen (tuin)stoel mee, bij regen gaat de dienst niet door!

Dagelijks worden er verschillende sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Dit en andere extra activiteiten worden aangegeven op het mededelingenbord. Alle activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers.
* Activiteitenpas vereist. Opgeven kan buiten bij het terras van de huiskamer. Je vindt het inschrijfbord naast de schuifdeuren (opgeven tot 3 uur
voor aanvang van de activiteit).
** Inschrijven dropping kan op woensdag tussen 15.00-16.00 uur bij de receptie. Laat 1 teamlid een aanmeldformulier ophalen en inleveren. Bij
inschrijving graag de groepsnaam en volledige aantal deelnemers, groepsleider (21 jaar e.o.), activiteitenpassen en chauffeur(s) paraat hebben.
*** Inschrijven bij de receptie.

Jurgen & Sherida Tholel

Creatieve Vrouwen & Kinderen

Ben jij hier toevallig of gepland op het Beloofde Land?
Net zo dankbaar als jij, zijn wij als gezin voor deze gelegenheid,
wetende dat God alles, maar dan ook alles in Zijn hand heeft! Ik
ben Jurgen Tholel, 43 jaar en getrouwd met mijn vrouw Sherida
Tholel en we hebben 4 kinderen. In dienst van de Heer, mag ik
regelmatig als spreker, Zijn Woord delen in onze lokale gemeente in Rotterdam en verschillende gemeentes door het land.
Daarnaast heb ik een passie voor opwekking en reformatie in
Nederland. Waardoor ik altijd op zoek ben naar hoe wij als
christenen de principes van de Bijbel kunnen toepassen in de
hedendaagse cultuur. Ik ben
Sherida Tholel, 42 jaar en getrouwd met Jurgen. Als studerende moeder, lijkt het mij een
voorrecht en enorme uitdaging
om deze periode samen met
jullie na te denken of theorie en
praktijk elkaar kruisen of tegemoet komen.

Op de woensdag zijn creatieve vrouwen en kinderen welkom! De kinderen kunnen om 14:30 uur een DIY tas maken
en we gaan Tie Dye doen. Dat belooft
wat! Met de vrouwen gaan we houten
familiepoppetjes maken o.l.v. Henrieke
(laat bij de aanmelding weten hoeveel
poppetjes je wilt maken). Aanmelden
kan bij de receptie, kosten zijn 5 euro pp.

Openingstijden Zwembad
Neem een frisse duik in ons zwembad!
(Let op de tijdsblokken i.v.m. coronamaatregelen)

09:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 16:00
16:00 – 21:30

Banen zwemmen volwassenen (19 jaar en ouder)
Ouder-Kind zwemmen t/m 4 jaar (of zonder diploma)
Kinderen vanaf 5 t/m 18 jaar (met diploma!)
Vrij zwemmen voor alle leeftijden

Wifi het wachtwoord is (Hoofdletter P) : Paradijs
Het wifi netwerk is geschikt voor het lezen van de krant, bekijken van je mail en surfen op internet. De internet-verbinding
is het snelst in de huiskamer naast de receptie.

The Bowery
Op 6 augustus zijn de mannen van The Bowery bij ons te gast.
Aan het eind van de middag geven ze een akoestisch concert
voor iedereen in de grote zaal. ’s Avonds zijn ze te gast bij de
mannenavond. The Bowery is in 2016 opgericht door Rokus Maasland en Ramon
Scherrenberg. Ze maken met veel plezier
muziek. Leer ze vast kennen op
www.thebowerymusic.com. Welkom!

Kleurwedstrijd
Heb je de kleurplaat van Jordy en Fleur al
gevonden? Je kunt hem ophalen en weer
inleveren bij de Oase. Papa`s en mama`s
mogen ook kleuren. Neem je dan
wel even je eigen kleurplaat mee?
Op vrijdag maken we de winnaar
van de week bekend.

Camping Gezinsdiensten
Welkom bij de campingdienst op zondag om 11:00 uur bij
de midgetgolfbaan. Deze viering is door en voor campinggasten. Wil je bijdragen? Laat het weten bij de receptie!

Welkom bij YOUTH!
Alle tieners van 12-18 jaar zijn welkom bij YOUTH! Deze
week staat het thema PUUR centraal. Elke dag is er ruimte
voor ontmoeting, sport, aanbidding en samen eten. Er is
een programmaoverzicht af te halen bij de receptie.

Nico Rasch vertelt over de Tabernakel
Nico Rasch komt ons vertellen over de Tabernakel. Hij
neemt oude schoolplaten mee en vertelt ons interessante
feitjes. De tabernakel is een voorbeeld voor de kerk van
nu! Enkele interessante vragen die Nico graag (deels) beantwoordt: God woonde in de ark,
hoe wist men dat? En niemand
mocht de ark aanraken, hoe kon
het volk dan 14x verhuizen?

Activiteitenpas
Doe mee aan onze sport- en spelactiviteiten. Schaf een
activiteitenpas aan voor € 5,- per persoon. Dit kan bij de
receptie. De pas is persoonsgebonden en tijdens het hele
verblijf geldig. Naast de sport- en spelactiviteiten mag je
gratis naar de concerten en voorstellingen die we organiseren. Zonder de pas kun je natuurlijk
wel gratis meedoen aan de kinder- en
jeugdclubs, praise avond, dagelijks
woord en de dropping.

Bonje op de Boerderij
Kom je maandagavond ook naar de voorstelling Bonje op
de Boerderij van Eric en Carla Vis van Poppen en Meer?
Wanneer koning Liefdevol op reis gaat met oma Beppie
van de boerderij, krijgen Carlijn en Driekus de taak om
voor de boerderij te zorgen. Zal
dat wel goed gaan? Ondanks de
bonje op de boerderij leert Driekus
een wijze les.
Kom je ook kijken in de grote zaal?

