Scouting Alexandergroep Ermelo

Adres:
Coördinaten GPS:
Wifi wachtwoord:

Watervalweg 175, 3853 PS Ermelo
N 52o 17′12.2 E 005o 35′41.3
watervalweg 175

Beheerder gebouw:
Sleutelbeheer:
Verhuurcoördinatie:

Lowi de Leeuw
Bruno Buzing
Marloes van Marle

06-23195989
sleutel@alexandergroep.nl
verhuur@alexandergroep.nl

Hartelijk welkom in het clubgebouw van Scouting Alexandergroep in Ermelo. De leden van
scouting Alexandergroep beleven vanuit hier vele avonturen. We bieden ons clubhuis met
genoegen aan en we hopen dat jullie er net zoveel plezier beleven als wij.
Hieronder de nodige informatie over het gebouw en de omgeving. Ermelo is prachtig. De
bossen en de heide is vlakbij, geniet ervan. Wij wensen jullie een fijn verblijf!
Belangrijke telefoonnummers
Spoed

112

Politie (geen spoed)

0800-8844

Brandweer (geen spoed)

0341-553076

Schade en defecten

Neem contact op met de beheerder Lowi de Leeuw
Tel. 06 - 231 959 89

Huisarts Ermelo

Gezondheidscentrum Ermelo, Julianalaan 47A,
3851 RA Ermelo Tel. 0341-461800

Huisartsenpost

Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk,
Tel: 0341 463 911
Open: ’s avonds vanaf 17.00 tot 08.00 uur en in het weekend
Website: www.medicamus.nl

Apotheek

Apotheek Ermel, Stationsstraat 84,
Tel. 0341-552301

Tandarts

Tandzorg Centrum Ermelo, Wiekslag 10.
Tel. 0341-554048

Ziekenhuis Sint Jansdal

Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk
Tel. 0341-463911,
Website: www.stjansdal.nl
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Kampregels
Afval

Houdt het gebouw en terrein schoon. Doe afval in de container!

Geluid

Bezorg de omwonenden geen last. Zorg dat het rustig is op het terrein
tussen 22.00 en 7.00 uur.

Sleutel

U ontvangt de sleutel van de beheerder (eventueel via het
sleutelkastje). Sluit het gebouw altijd af wanneer u het terrein verlaat.

Graven

Graven op het terrein is niet toegestaan.

Vuur stoken

Op het terrein zelf mag er geen vuur gemaakt worden! Dit is alleen
toegestaan in de kampvuurkuil. Tijdens fase 2 (oranje en rood) mag er
niet gestookt worden. Dit kun je controleren op
www.natuurbrandrisico.nl. Zorg altijd voor voldoende bluswater!
Er mogen geen bomen en struiken gekapt worden voor het vuur.
Sprokkelen op het terrein mag wel.

Brandslangen

De brandslangen aan de haspels zijn alleen voor brandbestrijding. Ze
zijn verzegeld i.v.m. de legionellakeuring. Als het zegel zonder
noodzakelijke reden verbroken wordt, worden de kosten voor een
nieuwe keuring op de huurder verhaald.

Inventaris

In de keuken staat een waterkoker, een oven, een gasfornuis, een
koffiezetapparaat en twee grote koelkasten met diepvriesvak. In de
verschillende lokalen staan tafels, stoelen en banken om te gebruiken.
Deze dienen op de originele plaats teruggezet te worden bij vertrek. Wij
willen er ook gebruik van blijven maken, dus weer er voorzichtig mee.

Slapen

Slapen is in alle lokalen toegestaan, behalve het lokaal met de tekst
‘Opslag’ (gedeelte B). Dit in verband met het ontbreken van een
nooduitgang. Het buitenterrein kan gebruikt worden voor tenten en
hangmatten. Uitzondering is de overkapping bij gedeelte D. De palen
zijn niet sterk genoeg voor hangmatten, gebruik hiervoor de bomen.

Schoonmaak

U huurt een schoon gebouw en terrein. Zo krijgen wij het graag, na
afloop van uw verblijf, weer terug. Voor het schoonmaken van het
gebouw is een corveekast aanwezig met schoonmaakmateriaal.
Schoonmaakmiddel dient u zelf meenemen.
In de verhuurmap, op de website en in de corveekast in een checklist
voor de schoonmaak aanwezig.
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Handig
Winkels
Supermarkt

Kamperen & outdoor

Het centrum van Ermelo biedt een grote diversiteit aan winkels.
Dichtstbijzijnde grote supermarkt:
Boni Ermelo, Herderlaan 10-A, 3851 BD Ermelo.
Compleet assortiment, inbegrepen slagerij, slijterij, groente, etc.
Kampeerwereld Hendriks, Harderwijkerweg 183, 3852 AC
Ermelo, 0341-414013. Op vertoon van de scoutcard 5% korting
op het hele assortiment.

Lekkere trek
Pizza Ermelo

Snackbar, pizza, shoarma. Dokter Holtropstraat 146, 3851 JM
Ermelo. 0341-553033. Voor Pizza, Shoarma, friet, snacks,
Catering, afhalen en bezorgen.
www.pizzaermelo-ermelo.nl

King’s cafetaria
Chinees

Leeuwerikstraat 37/A, 3853AA, Ermelo. 0341 564 565. Afhalen.
Specialiteiten Restaurant De Wok, Burgemeester
Langmanstraat 41, 3851 NN Ermelo, 0341-560466. Restaurant,
catering, afhalen en bezorgen. www.dewok-ermelo.nl

McDonald's

Strand Horst, Palmbosweg 22, 3853 LB Ermelo. 0341-554888

Verzorgde maaltijd
Een keer geen zin om te koken voor een grote groep? Aangeboden door Arnouds Catering
Service: verse maaltijden of een BBQ! Als betrouwbare en flexibele catering partner werken
we vaak samen met Arnouds Catering Service. Hij is bekend met onze locatie en altijd bereid
een catering op maat te verzorgen. Mocht u interesse hebben kunt u altijd even op zijn
website kijken: www.arnoudscateringservice.nl of bellen met 06-14930177.

Leuke dingen in de omgeving
Groevenbeekse heide
Na het verlaten van het terrein rechtsaf Watervalweg volgen. Over het spoor, vervolgens links
aanhouden. 10 min lopen. Op de heide zijn veel zeer oude grafheuvels. In het midden is een
ven (850m ) www.nmpermelo.nl/ef/15.htm
Wild kijken
In het bos bij restaurant Het Boshuis in Drie staat een wildscherm. U wandelt aan de
rechterzijde van het restaurant het bos in, na 500 m. ziet u het infopaneel van het
wildscherm. Bent u met de fiets dan gaat u bij P20480 rechtdoor richting Garderen, na 500 m.
ziet u aan de linkerkant het wildscherm. 8,1 Km (auto), 7,1 km (fiets).
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/veluwe/bezienswaardigheden/wildkijkscherm
en
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Zwemmen
Zwembad Calluna. Leuk binnenzwembad met glijbaden en speelbaden. Zwembad Calluna ,
Herderlaan 51, 3851 BC Ermelo. 1,2 km. www.calluna.nl
Bosbad Putten. Iets groter dan Calluna in Ermelo met uitgebreid buitenbad. Lekker bij warm
weer. Kanovijver, speeltoestellen en glijbanen. Zuiderveldweg 6, 3881 LJ Putten. 2,4 km.
www.bosbadputten.nl
Strand Horst (ruim zandstrand, beach volleybal, bootverhuur, bowling, paintball, surfen,
pitch & putt) Toegang is gratis. Wel parkeergeld voor auto’s. 4,8 km.
www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/strand-horst
Kanovijver
Speeltuin, trampolines en kanovijver. Leuk voor kleinere kinderen. IJsclub De Kanovijver,
Suikerbakker 40, 3851 EV Ermelo. 2,1 km. www.dekanovijver.eu
Landgoed Staverden
Staverden is de kleinste stad van Nederland. Het landgoed is erg leuk om te wandelen.
Kasteel (niet toegankelijk!), Boerderij bezoek, watermolen, landwinkel, huifkartochten,
brasserie, bezoekerscentrum. Landgoed Staverden Staverdenseweg 287, 3852 NV
Staverden (Ermelo).
Landgoed Schovenhorst
Hutten bouwen, ravotten en klauteren: het kan allemaal in het Speelbos. In dit deel van het
bos is een bostheater, een grote zandbak, er zijn klauternetten en omgevallen bomen en
stronken om hutten mee te bouwen. Kinderen zijn de baas op dit deel van het Landgoed dat
speciaal voor hen is ingericht. En Landgoed Schovenhorst heeft een bijzondere belevenis te
bieden: een bos bovenop de Bostoren! Niet alleen dit bos is bijzonder. Ook de weg ernaartoe
is een avontuur op zich. www.schovenhorst.nl
Landgoed Groevenbeek
Op landgoed Oud Groevenbeek is van alles te zien. Een statige villa vormt het stralend
middelpunt. Verder tref je er een variatie aan van bossen met mooie zichtassen, een
watertoren, een druivenkas, percelen hakhout en landbouwgrond. Landgoed Oud
Groevenbeek, Putterweg 230, 3851 VG Ermelo. 3,0 km .(auto) 2,2 km. (fiets).
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-oud-groevenbeek
Indianenbos
Midden in het bos: een trimbaan, picknickplaats en een grote bosspeeltuin. Toegang gratis.
Geweldig voor kinderen. Oude Arnhemsekarweg 1, 3851 GG ERMELO. 3,2 km (fiets) Goed
op de kaart kijken, want de locatie is moeilijk te vinden.
www.ermelobuitenleven.nl/zien-en-doen/attracties-bezienswaardigheden/indianendorp
Dolfinarium
Deze topattractie in Harderwijk behoeft verder geen toelichting. 9,3 km. www.dolfinarium.nl
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Oude binnenstad Harderwijk
Harderwijk heeft een prachtig oud centrum. Leuk om er een speurtocht of stadwandeling te
doen. Oude steegjes, molen, vissershaven, Vischmarkt, strandboulevard, stadsstrand. Er is
een stadmuseum. ( Ook leuk voor kinderen! Prima slecht weer programma.) Zaterdag
ochtend is er markt. 8,9 km.
Molen
“De Koe” in Ermelo, vlakbij de Albert Heijn. Open op do, vrij, en zaterdag. Op zaterdag is de
molen ook te bezichtigen. Molenaarsplein 26, 3851 MZ Ermelo. 3,9 km.
www.molendekoe.nl
Schaapskooi
Op de Ermelose heide loopt een schaapkudde. De schaapkooi is te bezoeken. Check op
internet de tijden voordat je op bezoek gaat, want de kudde gaat overdag de heide op.
Schaapskooi Ermelo, Postweg 50, 8052 PK Ermelo. 6,1 km. www.schapedrift.nl
Wijngaard Telgt
Rondleiding en wijn proeven Wijngaard Telgt, Telgterweg 235, 3853 EG Ermelo. 1,4 km.
www.wijngaardtelgt.nl
Bieren
Burg bieren (brouwerij) De grootste bierwinkel van Nederland. Tevens brouwerij. Bezoeken
en rondleidingen. Burgbieren Bier Winkel, Putterweg 45, 3851 GB Ermelo, 3,2 km.
www.burgbieren.nl
Kinderboerderij
Er is een mooie kinderboerderij op ’s Heerenloo. Ook open voor bezoekers van buiten.
Enckerkamp, 3853 Ermelo. 4,1 Km. Goed op de kaart kijken, want de locatie is moeilijk te
vinden. www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/de-kaart/de-klinkboerderij
Klimbos
Midden in het bos ligt een klimparcours met mooie en stoere hindernissen. Reserveren
noodzakelijk. Erg leuk voor grote en kleine kinderen vanaf 1.20m. Klimbos Ermelo,
Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo. 5, 2 km. www.klimbosermelo.nl
Boerderijpret
Grote indoor speeltuin. Ballenbak, klimtoestellen, springkussens gangenstelsel, rodelbaan.
Zowel bij goed als slecht weer een programma voor kleine kinderen. Boerderij Pret, Oude
Telgterweg 251, 3853 PG Ermelo. 2,0 km. www.boerderijpret.nl
Indoor klimmen
Delphin Indoorski is eigenlijk een indoor ski accommodatie. Maar voor wie binnen lekker
klimmen wil is er een klimmuur van ca. 6,5 meter hoog. Leuk voor kinderen en een perfect
slecht weer programma als je met wat mensen binnen en op loopafstand iets sportiefs wil
doen. Je kan er ook skiën op een rolbaan. Kerkdennen 32, 3851 BB Ermelo. 900 meter
(lopen, fiets, auto). www.delphindoorski.nl
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