
ve
rs

ie
 3

.2
 - 

23
05

Gun iederéén een vakantie

in het chalet van Help Elkander 

Welkom
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Voorwoord
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Lief gezin,
Welkom in Lunteren! Wij hopen dat jullie heerlijk gaan genieten van een onver-
getelijke vakantie. Geniet van de mooie omgeving die Lunteren te bieden heeft, 
ga heerlijk zwemmen in het zwembad en meld je voor leuke activiteiten bij het 
recreatieteam!
Mocht er wat aan de hand zijn, dan zijn wij per Whatsapp bereiken op het volgende 
noodnummer: 06-48 60 18 03 (alleen appen, niet bellen).
Fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,
Stichting Help Elkander

Adres
Recreatiecentrum De Goudsberg, Chaletpark 45 
Hessenweg 85 
6741 JP  LUNTEREN

Lieve gast,
Welkom in Lunteren! Het chalet waar u in verblijft is van Stichting Help Elkander. 
Onze stichting zet zich in voor gezinnen die in armoede leven. Dagelijks rondkomen 
met een (te) klein budget zorgt voor veel stress en langdurige psychische druk. Die 
vicieuze cirkel van opbouwende spanning kan doorbroken worden door die mensen 
even een week een onbezorgde vakantie te bieden.
Mocht u tijdens uw verblijf speelgoed willen doneren aan onze stichting, dan mag u 
deze in de schuur of in de berging onder de bank achterlaten. U kunt onze stichting 
ook financieel steunen. Kijk voor meer informatie op: https://www.help-elkander.
nl/donateurs/. Wij danken u alvast voor uw donatie!
Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op www.help-elkander.nl 
Bedankt voor uw verblijf!

Met vriendelijke groet,
Stichting Help Elkander 

https://www.help-elkander.nl/donateurs/
https://www.help-elkander.nl/donateurs/
http://www.help-elkander.nl
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Eigen vervoer
NB: Let erop dat u door (eventuele 
verouderde) navigatie niet eerst naar 
Lunteren wordt geleid, want de Hessen-
weg is vanaf het zuiden niet toegankelijk 
voor doorgaand verkeer en een overtre-
ding kan een flinke boete kosten. 
Via de A1 neemt u op de A30 richting Ede 
afslag nr. 4 ‘Barneveld-Zuid’. Daar neemt 
u de rotonde naar links en rijdt u door tot de tweede rotonde met de Barneveldse-
weg: rechtsaf richting Lunteren.
Neem de derde afslag links (Blankespoorsedijk). Aan het einde links, de Meulun-
tersedijk. Die volgt u tot de vijfsprong met Eethuis ‘t Hek en gaat u rechtsaf de 
Hessenweg op. Nadat u het bos bent ingereden ziet u aan de rechterkant de ingang 
van De Goudsberg. 

Receptie
Meldt u bij de receptie als gast van Help-Elkander. Hier ontvangt u de sleutels van 
de caravan en de tag voor de slagboom.
Na de receptie vervolgt u de Hessenweg (want de binnenweg is met een paaltje 
geblokkeerd) en neemt u de volgende afslag ‘Bungalowpark De Goudsberg’, na de 
slagboom rechts en dan bij de derde 
hobbel linksaf, heuveltje op naar links en 
aan het einde staat de chalet op plaats 
45 aan de rechterkant.

Parkeren
Op de foto staat aangegeven waar u het 
beste uw auto kunt parkeren tijdens uw 
verblijf in de caravan.

Openbaar vervoer
U neemt de intercity (naar Nijmegen) en 
stapt uit op station Ede-Wageningen. Dan 
pakt u de Valleilijn op spoor 1a. Na 10 
minuten stapt u uit op station Lunteren. Er 
is geen busverbinding naar De Goudsberg, 
maar wel naar de Hessenweg (lijn 505, 
bij Eethuis ‘t Hek, daarna nog 10 minuten 
lopen).

Lopen
Het is 1130 meter lopen. Normaliter duurt dat 20 minuten.

Fietsen
Wilt u ook in de vakantie kunnen fietsen, dan kunt u deze fietsen buiten het station 
huren en daar de hele week gebruik van maken. Er zijn (buiten de OV-fietsen van 
NS) drie fietsenverhuurbedrijven:
Arend Flier Tweewielers, Dorpsstraat 31, 6741AA Lunteren, tel. (0318) - 48 23 08, 
info@fliertweewielers.nl, www. fliertweewielers.nl (gesloten 12:30 - 13:30 uur)

Henk van Donkelaar Tweewielers, Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren, tel. (0318)-
48 31 49, henk@henkvandonkelaar-tweewielers.nl, www.henkvandonkelaar-twee-
wielers.nl
Fietsverhuur Lunteren, Edeseweg 40, 6741 CR Lunteren, tel. 06-53326110, info@
fietsverhuurlunteren.nl, www.fietsverhuurlunteren.nl
De Goudsberg. Ook kunt u elektrische fietsen huren bij de receptie. Kijk op de 
website.

Taxi
Heeft u de nodige bagage? Of heeft u om een andere reden een taxi nodig?
Taxi Lunteren, tel. (0318) - 611 611 (tussen 07:00 en 01:30 uur).

http://www. fliertweewielers.nl
http://www.henkvandonkelaar-tweewielers.nl
http://www.henkvandonkelaar-tweewielers.nl
http://www.fietsverhuurlunteren.nl
https://www.goudsberg.nl/home/fietsverhuur
http://www.help-elkander.nl
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Recreatie-App
Download gratis de Recreatie-App in AppStore of GooglePlay. Na installatie typt u 
‘De Goudsberg’ in en daarna kunt u gebruik maken van alle actuele informatie van 
het recreatiepark. 

Niet Roken
Het spreekt welhaast vanzelf, maar we benadrukken het toch 
maar: er mag absoluut niet gerookt worden in het chalet. Liefst 
ook niet op het terrein en als u dan toch echt buiten wilt roken, 
zorg er dan voor dat er geen peuken op het terrein achterblijven 
en vermijd brandgevaarlijke situaties.

Huisdieren
Op het gehele terrein van De Goudsberg zijn huisdieren niet 
toegestaan.

Animatieprogramma
Tijdens schoolvakanties worden er diverse activiteiten georgani-
seerd zoals knutselen, tekenen, voorlezen en diverse buitenactiviteiten. De binnen-
ruimte voor de kinderanimatie bevindt zich in het gebouw achter de receptie.

Fietsverhuur
De Goudsberg biedt u de mogelijkheid om een elektrische fiets te huren om heerlijk 
de omgeving te gaan verkennen. 
Ophalen kunt u vanaf 9:30 uur en de fiets moet weer ingeleverd zijn vóór 16:30 uur.
Om een fiets te huren kunt u zelf op de agenda van de website de gewenste data 
invullen. De fiets kunt u bij de receptie ophalen. Er zijn alleen fietsen voor volwasse-
nen en er is 1 Babboefiets beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie: 0318-482386.

Speelgoed
Binnenspeelgoed vindt u in de bergplaatsen onder de banken. Buitenspeelgoed is 
te vinden in het tuinhuisje waarvan de sleutel zich aan uw sleutelbos bevindt.

Vertrek
Het spreekt natuurlijk vanzelf, maar zou u bij uw vertrek willen zorgen dat alles 
schoon en afgewassen is, teruggelegd is op de juiste plaats en er geen persoonlijke 
spullen of afval achterblijven? De sleutels levert u weer in bij de receptie.

Praktische zaken
Leest u vooral ook de pagina “Praktische zaken” voor aanvullende informatie.

https://www.goudsberg.nl/home/fietsverhuur
http://www.help-elkander.nl
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Bij levensgevaarlijke situaties:
Bel: 112

Dokter nodig?

Huisartsenpraktijk het Kompas
Dorpsstraat 69-3, tel.: 0318-482 276
www.huisartsenkompas.nl

Huisartsenpraktijk R. Jonkheijm
Stationsstraat 2-J, tel.: 0318-482 471
www.huisartslunteren.nl

Huisartsenpraktijk P M Broekhuyse
Barneveldseweg 11 D, tel.: 0318-745 210
www.huisartsenpraktijkbroekhuyse.nl

Apotheek

Lunterse Apotheek 
Barneveldseweg 11c, tel: 0318 - 74 52 00
www.lunterseapotheek.nl
Openingstijden: Ma t/m vrij: 8.00 - 17:30

Help-Elkander
Is er iets dat wij onmiddelijk moeten weten? App ons op: 06-48 60 18 03 (u kunt 
niet bellen naar dit nummer).
Wilt u met ons bellen? Dan staan deze nummers ter beschikking: 06-81 36 99 26 
(Johan) en 06-51 61 82 66 (Harm).

http://www.huisartsenkompas.nl
file:
file:
https://www.huisartslunteren.nl
https://www.huisartsenpraktijkbroekhuyse.nl
http://www.lunterseapotheek.nl
http://www.help-elkander.nl
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De volgende bepalingen gelden voor u als u gebruik maakt van de caravan van Stichting Help Elkander die geplaatst is op camping De Goudsberg te Lunteren.

Ordebepaling
• U bent gehouden de privacy en de rust van de andere huurders en bezoekers van het park te respecteren.
• Het is verboden (door het maken van muziek of lawaai of anderszins) overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het park.
• Het is niet toegestaan huisafval buiten het chalet te plaatsen. U dient het perceel van de vakantiewoning vrij te houden van afval.
• Het is niet toegestaan om tussen 22.00 uur en 07.00 uur zich met gemotoriseerde voertuigen op het park te begeven.
• U dient eigen of het ter beschikking gestelde linnengoed op bedden te gebruiken; het is niet toegestaan de bedden zonder beddengoed te gebruiken.
• U mag de caravan niet aan derden in gebruik geven en ook mag u daarin niet meer personen laten overnachten dan bij de reservering is overeengekomen.
• Er mag niet worden gerookt in de caravan.
• Huisdieren zijn in de caravan niet toegestaan.

Schade
• U bent aansprakelijk voor de schade die door u of uw medegebruikers aan de caravan of aan de daarin aanwezige zaken wordt toegebracht in de periode dat u de 

caravan gebruikt. Dat geldt ook voor vermissing van één van deze zaken. 
• Als er schade optreedt dient u dat direct en in ieder geval voor het verlaten van het park te worden gemeld via info@help-elkander.nl en/of bij de beheerder van De Goudsberg. 
• Als u zelf schade aantreft bij aankomst, dan dient u dit binnen 2 uur na aankomst te melden bij de receptie van De Goudsberg. 
• Als er door de beheerder of Stichting Help Elkander achteraf schade wordt geconstateerd die door u niet is gemeld, dan zal deze schade worden beschouwd als schade 

die door u tijdens uw gebruiksperiode is ontstaan en voor uw rekening (kunnen) komen.

Huishoudelijk afval
•  Huisvuil dient verpakt in gesloten zakken (tegen betaling) in de daartoe bestemde container(s) te worden gestort. Onze gasten kunnen dit opsparen en de vuilniszak 

wordt door onze schoonmaakservice meegenomen.
•  Chemisch afval mag niet in de huisvuilcontainer worden gestort. 

Aankomst en vertrek
• U dient zich bij zowel aankomst als vertrek te melden bij de receptie.
• U dient het chalet uiterlijk op de in de reserveringsbevestiging aangegeven tijd te hebben verlaten. 
•  Bij vertrek op een later tijdstip dan in de bevestiging is aangegeven, kan aan u een bedrag per dag in rekening worden gebracht. 
• Bij vertrek dient u het chalet in een behoorlijke staat, dat wil zeggen: bezemschoon, achter te laten. De in de caravan aanwezige zaken dienen steeds te worden 

teruggezet op de plaats waar u ze bij eerste aankomst heeft aangetroffen. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats, keuken 
en koel-/ijskast dienen schoon te worden achtergelaten en vuilnis dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde container. De Beheerder is gerechtigd een 
eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien de Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het 
chalet niet bezemschoon is, of anderszins niet in orde is, is de Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan u in rekening te brengen.

mailto:info%40help-elkander.nl%20?subject=
http://www.help-elkander.nl
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Informatie caravan
De caravan is geschikt voor maximaal 6 personen en een kind t/m 3 jaar. Er is een 
slaapkamer met een tweepersoonsbed en twee slaapkamers met twee aparte 
bedden. In de kast in de slaapkamer met een tweepersoonsbed is een babybed 
aanwezig. Het matras, dekentje en kussen vindt u in het berggedeelte onder de 
bank in de woonkamer. 
Verder vindt u in het berggedeelte van de bank speelgoed voor de kinderen. Wij 
willen u verzoeken het speelgoed voor vertrek in de bergruimte terug te doen. 
In berging buiten vindt u meubels voor het terras zoals buiten eettafel en stoelen. 
In de keuken is een gasfornuis, magnetron en oven aanwezig. De keuken is voorzien 
van een ruime keukeninventaris. Graag het verzoek om alle keukeninventaris 
schoon achter te laten voor vertrek. 

Vertrek
Voor vertrek graag aan het volgende denken:
• Alle ramen sluiten
• Gasfornuis pitjes uit
• Filterhouder koffiezetapparaat leeg
• Lichten uit 
• Deur goed op slot (klink omhoog bewegen bij het op slot draaien) en sleutel 

afgeven bij receptie
• Tuinkussens naar binnen (altijd als u ze niet gebruikt, ze zijn nl. niet waterbe-

stendig)
• Tuinhuisje ook op slot

Wifi
Helaas is er in het chalet geen wifi. Om van wifi gebruik te kunnen maken ga je naar 
de snackbar Food Plaza (wachtwoord: Goudsberg) of de ligweide van het zwembad 
(geen wachtwoord nodig).

Afval  
Huishoudafval
U kunt dit deponeren in de een van de 
twee perscontainers bij het Basketbalveld. 
Dit kost €2,50 per afvalzak, verzamel dus 
uw afval zoveel mogelijk. Betaling kan 
uitsluitend per PIN-pas. Onze gastgezinnen 
mogen dit opsparen in een vuilniszak 
(waarin ook de inhoud van de kleine 
afvalbakjes geleegd dienen te worden) die 
door onze schoonmaakservice wordt meegenomen.
Glas
De glascontainer bevindt zich op de hoek bij het zwembad .
Grof afval
Dient u zelf van de camping te verwijderen.
Chemisch afval 
Aparte ruimte bij “Badhuis Geel” (het sanitairgebouw naast het veld Quo Vadis). 

Vuile was
U neemt uw eigen vuile was natuurlijk mee 
naar huis, maar zou u de gebruikte vaat-
doekjes en ander huishoudtextiel dat bij 
het chalet hoort in de daarvoor bedoelde 
waskorf willen deponeren? Die staat in de 
berging (schuurtje).
Wasmachines
Op het park zijn wasmachines en drogers 
tegen betalingen (betaalsysteem) beschik-
baar in geval u tijdens uw verblijf nodig iets moet wassen.

http://www.help-elkander.nl
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Bij levensgevaarlijke situaties:
Bel: 112 (alleen dokter nodig? Kijk op ‘In noodgevallen’ onder ‘Welkom’)

Verwarming
De verwarming werkt op een gasfles, 
wees dus zuinig met het gebruik hiervan. 
De temperatuur in het chalet is te regelen 
via de thermostaat. Deze treft u in de kast 
rechts bij de ingang, aan de rechterzijde 
van de CV-ketel. De temperatuur kan 
doormiddel van de pijl omhoog en naar 
beneden op het touchscreen worden 
afgesteld.

Storing ketel
Mocht u in de caravan geen warm water 
hebben of mocht de verwarming niet 
aangaan, dan kunt u de CV-ketel resetten. 
Om de CV-ketel te kunnen resetten drukt 
u op de Reset toets (G, zie verklaring 
volgende pagina en rode pijl op foto 
hiernaast). 
Op de volgende pagina vind u “Uitleg cv-ketel” over de cv-ketel en de themostaat.

Gasfles leeg?
Als de gasfles leeg is merkt u dat doordat er geen warm water meer uit de kraan 
komt en geen gas meer uit het kooktoestel komt. Dan dient u de gasfles te vervan-
gen. Die staat/ligt onder de kopse kant van de caravan (richting het grote grasveld). 
De volle gasfles zit met een ketting vast aan de lege. Gebruik voor het los- en weer 
vastdraaien de Bahco moersleutel die in de cv-kast hangt.

Meldt het a.u.b. direct als er een nieuwe 
gasfles wordt aangekoppeld (dan kunnen 
we zorgen voor vervanging van de lege) 
met een appje naar 06-48 60 18 03. 
De gasflessenleverancier haalt het sleuteltje 
van de gasfles op bij de receptie, maar er 
hangt een tweede exemplaar in het sleutel-
kluisje aan de zijkant van het tuinhuisje.
Voor de code van het kluisje appt u met 
06-48 60 18 03.

Geen stroom?
Controleer eerst de groepenkast (het grijze 
kastje in de kledingkast van de grote 
slaapkamer). Mogelijk is de aardlekschake-
laar (aan de linkerkant) uitgeschakeld, of 
een van de groepszekeringen. Ga eerst na 
wat de oorzaak kan zijn geweest, verhelp 
dit, en zet dan de betreffende schakelaar 
weer in de actieve stand.

Receptie
Tel: 0318-482386  (bereikbaar dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur en bij calamitei-
ten).

Help-Elkander
Is er iets dat wij direct moeten weten?  
App ons op 06-48 60 18 03 alleen voor dringende gevallen (u kunt niet bellen naar 
dit nummer).
Wilt u met ons bellen? Dan staan deze nummers ter beschikking: 06-81 36 99 26 
(Johan) en 06-51 61 82 66 (Harm).

http://www.help-elkander.nl
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Uitleg cv-ketel
De warmtevraag ontstaat indien de ruimtetemperatuur lager is dan de ingestelde 
temperatuur van de kamerthermostaat. Indien het toestel dan geen warm 
tapwater vraag heeft gaat het toestel aan op CV bedrijf. De CV temperatuurregeling 
moduleert op basis van de ingestelde CV aanvoer-temperatuur. Dit betekent dat als 
de gewenste CV aanvoertemperatuur wordt benaderd het toestel het vermogen 
aanpast. De circulatiepomp heeft een nadraaitijd van 1 minuut. De nadraaitijd kan 
indien gewenst gewijzigd worden. De pomp gaat automatisch 1 keer per 24 uur 
gedurende ± 10 seconden draaien om vastzitten te voorkomen.

Uitleg warm tapwaterbereiding
De warmwatervoorziening wordt automatisch in werking gesteld zodra er meer 
dan 2 liter per minuut warmwater getapt wordt. Gedurende het leveren van warm 
tapwater wordt geen warmte aan de CV installatie geleverd.
Ten behoeve van een snelle levering van warm tapwater is een tapcomfort functie 
in de branderautomaat aangebracht. Door deze functie wordt de warmtewisselaar 
op temperatuur gehouden. De tapcomfort functie kent de volgende instellingen: 
Aan: (LED aan) De tapcomfort functie van het toestel is ingeschakeld. De warm-
tewisselaar wordt continue warm gehouden. Het toestel levert altijd direct warm 
water.
Eco: (LED aan) De tapcomfort functie van het toestel is zelflerend. Het toestel zal 
zich aanpassen aan het gebruikspatroon van het warm tapwater. Hierdoor zal de 
warmtewisselaar alleen op temperatuur gebracht worden in periodes waarin op 
voorgaande dagen warmwater getapt is.
Uit: (Beide LED’s uit.) De warmtewisselaar wordt niet warm gehouden waardoor de 
levering van warm tapwater even op zich laat wachten. Als er geen behoefte is aan 
snelle levering van warm tapwater, kan de tapcomfortfunctie uitgeschakeld worden.

Bedrijfstoestand op het service display
— Uit (toestel vorstbeveiliging actief) 3 Ventileren

Wachtstand 4 Ontsteken
0 Nadraaien CV 5 CV bedrijf
1 Gewenste temperatuur bereikt 6 Tapwater bedrijf
2 Zelftest 7 Opwarmen toestel

Wanneer de rode LED boven de reset toets (8) knippert is er een storing opgetre-
den. Op het temperatuur display (4) verschijnt dan een storingscode.

Volledige gebruiksaanwijzingen
Scan deze QR-codes voor de volledige gebruiksaanwijzing van de:

CV-ketel    Thermostaat

http://www.help-elkander.nl
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Ede
Veenendaal

Amersfoort

Barneveld

Lunteren

Renswoude

Woudenberg
Scherpenzeel

Leusden

Otterlo

Wederkom

Harskamp

Kootwijkerbroek

http://www.help-elkander.nl
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Openingstijden receptie
De openingstijden van de receptie zijn tussen 1 april en 1 november van maandag t/m zondag van 09:00 - 12:00 en van 13:00 - 17:00 en bereikbaar van 09:00 t/m 17:00. 
Van 1 november tot 1 april is de receptie beperkt geopend. Tel: 0318-482386 [zie ook de Recreatie App] (bereikbaar dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur en bij calamitei-
ten)

45

voetbalveld

binnenbad

buitenbad

tennisbanen midgetgolf restaurant basketbal

receptie

speeltuin

Uilenbos

Food Plazatafeltennis

http://www.help-elkander.nl
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Attentie-opmerkingen

Zwembad
Om toegang te krijgen tot het zwembad dien je eerst een foto te laten maken bij de 
receptie. Gezichtsherkenning heeft je toegang tot het zwembad.  
De camping garandeert comfortabel zwemmen en genieten van een heerlijk 
drankje, ijsje en diverse snacks die u in de kiosk kunt kopen. Naast het subtropische 
binnenbad ligt het grote buitenbad met een ligweide. Ook hier is aan de kleintjes 
gedacht, zowel binnen als buiten is een kleuterbad aanwezig.
De kosten van het zwembad zijn € 6,00 per dag, maar onze gastgezinnen zijn 
hiervan vrijgesteld. NB: onze huurders dienen deze kosten wel te voldoen.
De openingstijden zijn: zondag t/m maandag van 10:00 tot 18:00 uur en vrijdag en 
zaterdag van 10:00 tot 20:00 uur. In de winter van 1 november tot 1 april zijn de 
zwembaden gesloten. 

Tennisbanen
Voor reserveringen kunt u zich wenden tot de receptie. Een uur tennissen kost 
€12,50.

http://www.help-elkander.nl
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Nr. 
op 
kaart

Naam Beeld Omschrijving
Adres 
 
Website

Afstand (ca.)

Reistijd (in minuten, bij 
benadering)

1
Middelpunt 
van  
Nederland

Museum Lunteren, Middelpunt van 
Nederland, De Hessenhut, De grote 
Zandgroeve, Luntersche Buurtbosch, 
Uitkijktoren De Koepel, IJzertijdboerde-
rij, Germaanse Put, etc.

Hessenweg 85, 6741 JP Lunteren
www.middelpuntvannederland.nl

1 km
(en verder)

11 6 2

2 Pluimvee- 
museum

Kippen- en eiermarkt, Eierveiling, 
Beschilderde eierenverzameling, etc.

Hessenweg 2A, 3771 RB  Barneveld
www.pluimveemuseum.nl

5,4 km 65 19 7

3 Atelier  
Hupsakee

Kinderfeestjes, muurschilderen
Stationsweg 29, 3771 VC Barneveld
www.atelierhupsakee.nl

7,5 90 26 9

4
Escaperoom 
for kids 

Escaperoom for kids, kinderfeestjes, 
gezinsuitjes, Virtual reality, spuitbus-
sen-actie

Anthonie Fokkerstraat 29B
3772 MP  Barneveld
www.escaperoombarneveld.nl

8 km 95 28 8

5 Lammert van 
de Bospoort

Het oudste winkeltje van Ede  
(kruidenier sinds 1904)

Amsterdamseweg 20, 6711 BG  Ede
www.lammertvandebospoort.nl

8,1 km 90 23 15

Controleer altijd op de betreffende website: de openingstijden, prijzen en leeftijdsadviezen

http://www.middelpuntvannederland.nl
http://www.pluimveemuseum.nl
http://www.atelierhupsakee.nl
http://www.escaperoombarneveld.nl
http://www.lammertvandebospoort.nl
http://www.help-elkander.nl
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6
Natuurcen-
trum 
Veluwe

Informatiecentrum: vertrekpunt voor 
excursies en rondleidingen, informatie 
over natuurgerichte activiteiten zoals 
wandelen, fietsen, bezoek wildkansel 
en informatieverstrekking

Groot Ginkelseweg 2A, 6718 SL  Ede
www.natuurcentrumveluwe.nl

9,5 km 110 30 17

7 Kraak de 
Kist

Escaperoomcenter (v.a. 10 jaar) via een 
app, reserveren noodzakelijk

Elleboog 8-6, 6713 KP  Ede
www.kraakdekist.nl

9,6 km 115 32 17

8 Passiflora-
hoeve

Vlindertuinen, vlindermuseum, 
lunchroom, winkel

Oud Willigerweg 1, 6732 GB  Harskamp
www.passiflorahoeve.nl

10 km 115 36 12

9 Nature-
Game

De game is geschikt voor het hele 
gezin!  
Start de game wanneer je wilt 
Speelduur is ca. 90 minuten

Edeseweg 1, 6731 AP Otterlo
www.veluwespecialist.nl/otterlo

13 km 135 40 15

10
Het Neder-
lands Tegel-
museum

Van interieurdecoratie tot kunst-
werken, productieproces, Helene 
Kröller-Müller Kamer

Eikenzoom 12, 6731 BH  Otterloo
www.nederlandstegelmuseum.nl

13,5 km 135 40 15

Controleer altijd op de betreffende website: de openingstijden, prijzen en leeftijdsadviezen

http://www.natuurcentrumveluwe.nl
http://www.kraakdekist.nl
http://www.passiflorahoeve.nl
http://www.veluwespecialist.nl/otterlo
http://www.nederlandstegelmuseum.nl
http://www.help-elkander.nl
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11 Kings & 
Queens

Sportsbar, escaperooms en Outdoor 
Games; City Quest, Operation Mindfall, 
Magic Portal, restaurant (Flips & Ribs)

Markt 4, 3901 DM  Veenendaal
www.kandqveenendaal.nl
www.flipsandribsveenendaal.nl

19 km 150 42 20

12
Oude 
Ambachten& 
Speelgoed 
-museum

Museum voor oude ambachten, 
speelgoed, Oud-Hollandsche spelletjes. 
Ontdekkingsreis voor kinderen.

Rijksweg 87, 3784 LV Terschuur  
www.ambachtenmuseum.nl

13,5 km 160 42 20

Controleer altijd op de betreffende website: de openingstijden, prijzen en leeftijdsadviezen

http://www.kandqveenendaal.nl
http://www.flipsandribsveenendaal.nl
http://www.ambachtenmuseum.nl
http://www.help-elkander.nl
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