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Welkom
Welkom bij de Gustaaf Adolf Groep, de Scoutinggroep uit ’t Harde. De Gustaaf Adolf Groep is
de trotse bezitter van een tweetal blokhutten en een aantal ruime velden aan de rand van het
bos. Ook andere (Scouting-)groepen kunnen van deze blokhutten en velden gebruik maken.
In ze folder staat alle informatie om een goed idee te krijgen wat er bij ons allemaal mogelijk
is.
Wanneer u naar aanleiding van deze folder en de informatie op de website nog vragen hebt,
kunt u een email sturen naar verhuur@gustaafadolfgroep.nl.
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De Blokhutten
Zoals reeds genoemd bezit de Gustaaf Adolf groep
twee blokhutten.
Deze bevinden zich op ongeveer 50 meter van elkaar er zijn afzonderlijk te huren.
Elke blokhut bestaat uit twee lokalen met daarin een
gaskachel. In de lokalen staan enkele tafels en banken.
Tussen de twee lokalen is de keuken, met daarin een gootsteen, een koelkast, 4 normale gaspitten en een oven. Ook
de geiser bevindt zich in deze ruimte. Er is geen keukengerei aanwezig. Tussen de lokalen
zitten ook de 2 toiletten, 1 douche en 4 wasbakken.
Bij het huren van een blokhut dient men er rekening mee te houden dat de lokalen tijdens onze
eigen opkomsten beschikbaar moeten zijn.
Dit
houdt in dat men op elke zaterdagochtend, behalve tijdens de schoolvakanties, tussen 9.30 en
12.30 uur uit de gebouwen moet zijn.
Het is
dan wel mogelijk om alle eigendommen in de lokalen achter te laten, zodanig dat de speltakken
van de Gustaaf Adolf Groep hun opkomst kunnen
draaien. Op deze regel zijn geen uitzonderingen mogelijk.
In elke blokhut is ruimte voor maximaal 25 personen.

Prijzen Blokhut
Tot 20 personen
Extra persoon
Energiekosten
Borg
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Per nacht
e 80,e 2,00
Inclusief
e 100,-
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De Velden
Niet alleen onze blokhutten zijn te huur, ook de velden
die zich op het terrein bevinden zijn afzonderlijk te huren.
Op de terreinen is het mogelijk om tenten op te zetten
en spellen en andere activiteiten te doen. Het is niet
toegestaan om een HUDO te graven, men krijgt de mogelijkheid voor gebruik van een toiletgroep met wasbakken.
Het is ook mogelijk om een 230 Volt aansluiting bij te
huren op het veld, u dient hiervoor wel een lang verlengsnoer mee te nemen.
Prijzen Veld
Tot 20 personen
Extra persoon
Optionele 230V
Borg

Per nacht
e 25,e 2,e 8,e 25,-

Kampvuurkuil
Op het terrein is een kampvuurkuil gemaakt om de mogelijkheid te bieden om kampvuur te
maken of te barbecuen. Bij het gebruik van de kampvuurkuil dient men toestemming van de
brandweer te hebben en uiteraard is het verboden om bij grote droogte, de zogenoemde ’code
droog’, gebruikt te maken van de kampvuurkuil!
Voor het barbecuen dient men wel zelf roosters en
dergelijke mee te nemen.
Het is verboden om
voor het maken van kampvuur bomen te kappen,
het sprokkelen van hout uit de bossen is wel toegestaan.
Bij de aanwezigheid van meerdere groepen dient men zelf
te overleggen wie wanneer van de kampvuurkuil gebruik
wil maken. Zoals de kampvuurkuil wordt aangetroffen,
laat u deze natuurlijk ook weer achter.
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De Kampregels
Om het verblijf voor uzelf en andere kampeerders zo plezierig mogelijk te maken is er een
aantal regels opgesteld:
1. Men is verplicht de aanwijzingen van de beheerder en stafleden van de Gustaaf Adolf
Groep op te volgen.

• een HUDO in te richten

2. In verband met het gebruik van de gebouwen door de eigen speltakken moeten de gebouwen op zaterdagen van 09.30 tot 12.30
uur ontruimd en opgeruimd zijn; tenzij onze
eigen groep geen opkomst heeft. Informeer
of dit in uw huurperiode van toepassing is.

• vuur te stoken op een andere plek dan
de daarvoor op het terrein bestemde
plek.

3. Van 23.00 tot 07.00 uur dient volledige rust
te heersen. Bij bijzondere activiteiten binnen deze uren stelt men de beheerder en de
overige huurders hiervan in kennis.
4. De gebouwen en kampterreinen kunnen op
de dag van aankomst om 14.00 uur worden
betreden en dienen op de dag van vertrek
voor 11.00u te zijn verlaten. De gebouwen en terreinen mogen niet eerder worden
betrokken of verlaten voordat de beheerder
een en ander heeft overgedragen of heeft
geınspecteerd. Andere aankomst of vertrektijden zijn in overleg mogelijk.
5. Vrachtwagens en bussen kunnen beter niet
op de zandweg voorbij de boerderij komen.
Materialen dienen aan de verharde weg of,
na overleg met de eigenaar, bij de driesprong voor de boerderij te worden in- en
uitgeladen.
6. Personenauto’s en aanhangwagens zijn op
de terreinen niet toegestaan voorbij de slagbomen. Doorgaans kunnen enkele voertuigen per gehuurde accommodatie op de parkeerplaatsen worden neergezet.
7. Op het terrein is een afvalcontainer aanwezig voor huishoudelijk afval in dichtgeknoopte vuilniszakken. Er mogen geen afvalputten worden gegraven. Grof vuil (in
de ruimste zin van het woord), glaswerk en
papier/karton dient men zelf mee te nemen.
8. De was en toiletgroepen dienen voor vertrek
te zijn schoongemaakt en gedweild. Toiletpapier dient de groep zelf te verzorgen.

• vuur te stoken zonder toestemming
van de brandweer.
• beschadigingen aan te brengen aan de
beplanting door hakken, zagen, snijden, breken, klimmen e.d.
• op daken te lopen.
• radio’s e.d. hard aan te zetten of ander lawaai te maken waarvan de buurt
overlast kan ondervinden.
• (dode) bomen om te zagen of hakken
en hout uit de houtwal te ontnemen.
Hout sprokkelen is wel toegestaan.
• te kamperen buiten de daarvoor bestemde plaatsen.
• inventaris in de regen of ’s nachts buiten te laten staan.
• te overnachten op de zolders.
10. Bij vertrek moeten:
• het terrein, stookplaatsen en de
gebouwen opgeruimd achtergelaten
worden.
• vloeren in de lokalen geveegd zijn.
• de toiletgroepen schoongemaakt en
gedweild zijn.
• keuken(s) schoongemaakt zijn.
• vuilnisbakken geleegd zijn.
• ramen gesloten zijn.
• glaswerk meegenomen worden.
• grofvuil meegenomen worden.
• verlichting uit zijn.
• kachels en geisers op de waakvlam
staan
11. Bij het niet naleven van bovenstaande regels
worden extra kosten in rekening gebracht.

9. Het is verboden :
• met brommers/motorfietsen/fietsen
op het terrein te rijden.
• op het terrein te graven.
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• te roken in lokalen, slaapvertrekken,
sanitairruimten en keukens.

12. Alle schade of vermissingen aangebracht aan
het terrein en/of gebouwen, inclusief inventaris, komen voor rekening van de huurder.
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Reserveringen
Om blokhutten en/of velden te reserveren kunt u in het verhuurrooster op onze website kijken
of de periode nog beschikbaar is. Vervolgens kunt u contact opnemen met de verhuurcoordinator via verhuur@gustaafadolfgroep.nl.
Geeft u hierin de volgende zaken aan:
• Aantal gebouwen en/of velden
• Huurperiode
• Aantal personen
• Soort groep
U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht of het mogelijk is om in die periode te huren.
Het bekijken van de accommodatie is in overleg mogelijk. Over het algemeen kan men
elke zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur langskomen, tijdens de eigen opkomst van
de groep. Er zijn dan ruim voldoende mensen aanwezig om een en ander te vertellen. Neem
voor de zekerheid echter wel altijd eerst contact op met de verhuurcoordinator.
Wanneer men het eens is over de verhuurperiode is het van belang de factuur voor het
voorschot, die u via email ontvangt, per ommegaande te betalen. Hiermee is de reservering
definitief. Bij de factuur ontvangt u ook een contract. Dit moet geparafeerd en ondertekend
worden opgestuurd naar het in het contract genoemde adres.
Het resterende huurbedrag moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode worden
overgemaakt op de postbankrekening van de Gustaaf Adolf Groep. Bij weekeinden is het
gebruikelijk dat het voorschotbedrag gelijk is aan het totale huurbedrag.
Te zijner tijd wordt er contact opgenomen over de aankomst en vertrek van de groep op
het terrein en het verkrijgen en inleveren van de sleutel. Bij dit contact dient u ook het totale
aantal personen door te geven.
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Voorzieningen
Het terrein van de Gustaaf Adolf Groep bevindt zich aan
de rand van ’t Harde, 20 minuten lopen vanaf het centrum
van het dorp. In het dorp bevindt zich een aantal winkels,
onder andere twee supermarkten, een huishoudzaak, een
boekhandel, een aantal kappers, een apotheek en enkele
bloemenzaken.
In het dorp bevindt zich ook een openluchtzwembad:
"De Hokseberg". Dit zwembad is in de zomermaanden
iedere dag geopend. Meer informatie: http://www.
zwembaddehokseberg.nl
In het bos rondom het terrein, natuurgebied "De Haere", zijn voldoende mogelijkheden om
postenspellen, wandeltochten of andere activiteiten de ondernemen. Stafkaart 27 West is de
kaart van het gebied.
Meer informatie over het natuurgebied van Staatsbosbeheer, op www.staatsbosbeheer.nl
bij bijzonder natuurgebied Nunspeet.
Op ruim 5 kilometer afstand bevindt zich het historische stadje Elburg. Meer informatie over Elburg
kunt u vinden op www.elburg.nl en www.vvvelburg.
nl
Op 14 kilometer van het terrein, in de flevopolder, is het pretpark Walibi World. Meer informatie:
www.walibiworld.nl.
Het Nederlands Artillerie Museum is gelegen op de top van de Woldberg "de knobbel"van ’t
Harde. Meer informatie over dit museum op http://www.nederlandsartilleriemuseum.
nl/.
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Belangrijke Informatie
Hieronder staat een overzicht van belangrijke en handige telefoonnummers en adressen.
Zwembaden:
De Hokseberg (openluchtzwembad)
Wolkamerweg 16
8084 GD ’t Harde
Tel: 0525-651201
http://www.zwembaddehokseberg.nl

Noodgevallen:
112
Brandweer:
Meldkamer Apeldoorn
055 - 505 33 22
Huisartsen:
A Eenkema van Dijk
Oldenboschweg 1
8084 AV ’t Harde
Tel: 0525-651737
Spoed: 0525-651120

Zwembad de Brake
Oosteinderweg 19
8072 ZN Nunspeet
Tel: 0341-256954
www.debrake.nl
De Veldkamp
Oude Keizersweg 2
8091 BR Wezep
Tel: 038-376 1722
www.zwembaddeveldkamp.nl

Van der Heide / Wesseler
Blerckweg 14
8084 EZ ’t Harde
Tel: 0525-652814

VVV:
VVV Elburg
Ledige Stede 31
8081 CS Elburg
Tel: 0525-681520
www.vvvelburg.nl

Apotheek:
Apotheek ’t Harde
Blerckweg 12
8084 EZ ’t Harde
Tel: 0525-653700
Ziekenhuizen:
Isala klinieken Locatie Sophia
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Tel: 038 - 424 50 00

VVV Nunspeet
Stationsplein 1
8071 CH Nunspeet
Tel: 0900-2530411
www.vvvnunspeet.nl

Isala klinieken Locatie Weezenlanden
Groot Wezenland 20
8011 JW Zwolle
Tel: 038 - 424 20 00
Sint Jansdal Ziekenhuis
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel: 0341-463911
Huisartsenpost: 0900-3410341
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Routebeschrijving
Adres:
Oostloo 8
8084 PK ’t Harde
Dit adres kan gebruikt worden als postadres voor de thuisblijvers.
Vanuit Zwolle of Amersfoort via A28 afslag 16 of vanuit Epe:
Rij het dorp door over de N309 - Eperweg
Na ongeveer 1200 meter bevindt zich een Shell tankstation aan de linkerkant, ga voor dit
tankstation linksaf.
Dit is de Wolkamerweg. Rijd deze weg tot het einde door, ongeveer 600 meter en ga dan
schuin rechtsaf de drempel op, direct over de drempel links.
Dit is de Bovenweg. Na ruim 600 meter bij de rotonde linksaf de Verlengde Schietweg in.
Na 500 meter rechtsaf het zandpad Oostloo op.
Op de T-splitsing aan het eind gaat u linksaf.
Aan het eind de bocht van 180 graden maken en u bent gearriveerd op het terrein van de
Gustaaf Adolf Groep.
Vanuit Elburg:
Aan het begin van het dorp bevindt zich het Shell tankstation aan de rechterkant, ga na het
tankstation rechtsaf.
Volg nu de aanwijzingen zoals die genoemd worden hierboven, vanaf de Wolkamerweg.

Met het openbaar vervoer:
Elk half uur stopt er een stoptrein op station ’t Harde uit de richting Zwolle en de richting
Amersfoort. Vanaf het station is het ongeveer 2,5 kilometer naar het terrein. Het station
bevindt zich vlak naast de afrit van de A28.
Vanaf het station rijdt er een buurtbus door het dorp. De halte granietstraat is ongeveer een
kilometer van het terrein.
Zie www.9292ov.nl voor vertrek- en aankomsttijden van trein en bus.
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