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informatie voor onze gasten
beschermd wonen
Je bent als gast aanwezig op het terrein van een zorghuis voor mensen met een lichte verstandelijke
beperking. Houd rekening met onze bewoners.
tijden
Door de toenemende belangstelling voor onze camperplaatsen merken we dat we onze
dienstverlening aan jou én de begeleiding van onze cliënten, met piekmomenten rond de etenstijden
en in de avond, beide optimaal kunnen houden wanneer deze in de tijd niet samenvallen. We vragen
je daarom onze in- en uitchecktijden te respecteren. Inchecken: tussen 13:30 en 17:00 uur.
Uitchecken ma t/m vrij: tussen 8:00 en 12:00 uur. Uitchecken zaterdag: tussen 9:00 en 12:00 uur.
Uitchecken zondag: tussen 10:00 en 12:00 uur.
Onze koffie- en lunchpauzes gebruiken we bij lekker weer graag op ons terras, voor de recreatie. En
bij minder weer zitten we in de recreatie. We vinden het leuk om je beter te leren kennen. Ben je in
de gelegenheid, sluit gerust bij ons aan. Tijden zijn 10:45, 12:45 en 14:45 uur, voor respectievelijk
koffie, lunch en thee. Ook als we ’s avonds in de recreatie zijn, ben je welkom.
ruimte
Onze achtertuinen houden we graag privé. Je hebt een sleuteltje van het achterhek, gebruik a.u.b. dit
hek om het terrein te betreden en te verlaten. Verder kun je vrij gebruik maken van het terrein rond
de camperplaatsen, bij de trekkershutten, bij het kampvuur en bij de kippen en de geiten. Kinderen
kunnen op de heuvel terecht op de trampoline en de hangplek. Bij de trekkershutten en bij het terras
staan diverse speeltoestellen. Het gebruik hiervan is overigens voor eigen risico.
Van april tot begin september houden we op ons voorterrein tuinmarkt met brocante spulletjes. Elke
woensdag- en zaterdagmiddag tussen 12:00 en 16:00 uur. Er zit vast iets voor je bij, in ieder geval
gezelligheid!

voorzieningen
Sinds 1 mei 2016 hanteren we één prijs van € 15,= per overnachting. Hierdoor kan iedereen gebruik
maken van toilet, douche en keuken. Hier bevinden zich ook een koelkast, een wasmachine en een
droger.
Roken is alleen toegestaan op onze speciale rookplek aan het water. En, als het kampvuur aan is, bij
het kampvuur. Houd drank uit het zicht van onze bewoners. Drugs zijn niet toegestaan.
Je afval kun je aanbieden in de vuilnisbakken bij het sanitair. We scheiden zelf ons afval, dus ook
dat van jou. We stellen het erg op prijs als je het volgens onze aanwijzingen aanbiedt.
We willen je vragen om, zeker bij drie bezette camperplaatsen, geen elektrische verwarmingsapparaten zoals kachels en broodroosters te gebruiken. Deze gebruiken veel stroom en dit kan ertoe
leiden dat de stroom afslaat.
Tegen geringe vergoeding kun je van een aantal diensten gebruik maken, zoals fietshuur, TV-kabel
en wifi.
omgeving
Als je het bospad afloopt naar de Koningsweg, vind je rechtsaf de bushalte voor lijn 41 naar Utrecht
CS. Let er bij het terugreizen op, dat je vanuit de stad bus 41 neemt met eindbestemming Wijk bij
Duurstede. Uitstappen bij halte ‘Koningsweg/A27’.
Ga je vanaf het bospad linksaf de Koningsweg op, en na enkele minuten aan je linkerhand het bos
in, dan vind je achtereenvolgens de landgoederen Nieuw Amelisweerd, Oud Amelisweerd en
Rhijnauwen. Hier kun je heerlijk wandelen langs de Kromme Rijn.
In de nabije omgeving vind je verder onder meer:
• zwembad de Krommerijn,
• atletiekbaan Maarschalkerweerd,
• kanoverhuur,
• historische binnenstad met domtoren,
• spoorwegmuseum,
• museum Catharijneconvent,
• Hollandse waterlinie met forten, lunetten en waterliniemuseum,
• Utrechtse Heuvelrug.
We wensen je een prettig verblijf!
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