BELANGRIJKE INFORMATIE
Over de voorzieningen rondom Zeewolde
Calamiteitendiensten en medische diensten
Zomer 2020
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VOORWOORD

WELKOM
Het team van Scoutinglandgoed Zeewolde heet je van harte welkom op het
prachtige Scoutinglandgoed.
We zien er naar uit om er samen met jou een prettig en vooral actief verblijf
van te maken. Het is belangrijk dat je verblijf niet alleen leuk, maar ook veilig is.
Daarom vind je hieronder informatie over wat je moet doen in geval van nood
en praktische informatie over voorzieningen in de omgeving.
Veel plezier op Scoutinglandgoed Zeewolde!

ALARMNUMMERS
In geval van een levensbedreigende situatie bel je direct: 112
Informeer vervolgens altijd de servicestaf!
In geval van nood kun je de servicestaf 24 uur per dag bereiken op
036-8201206 en bij het servicestafverblijf. WhatsApp zomer 2020 0633025437
Je bent zelf verantwoordelijk voor de eerste opvang bij EHBO en je hebt zelf
alle materialen bij je om EHBO handelingen toe te passen.
De politie kun je bereiken op 0900-8844
De brandweer kun je bereiken op 0900-0165

Breng je een bezoek aan de dokter, tandarts, politie of andere
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VOORZIENINGEN IN DE OMGEVING

GEZONDHEIDSZORG
Huisarts
Huisartsenpraktijk Polderwijk, Gildenveld 20, Zeewolde
T +31(0)36-521 15 44 (altijd eerst bellen)
Huisartsenpraktijk Het Gildenhuis, Gildenveld 83, Zeewolde
T +31(0)36-521 53 34 (altijd eerst bellen)
Huisartspraktijk van Kerkhof, Krachtenveld 3, Zeewolde
T +31(0)36-522 22 78 (altijd eerst bellen)
Huisartsenpost St. Jansdal Harderwijk, Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk
(‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend)
T +31(0)900-34 103 41 - altijd éérst bellen!
Ziekenhuis
St. Jansdal Harderwijk, Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk
T +31(0)34-146 39 11
Apotheek
Benu Apotheek, Kerkplein 4, Zeewolde
T +31(0)36-522 14 44
Benu Apotheek Atlantis, Krachtenveld 1-5, Zeewolde
T +31(0)36-522 02 21
Tandarts
Tandartspraktijk De Elementen, Telluur 8, Zeewolde
T +31(0)36-522 60 06
Tandartspraktijk De Pyramide, De Weerdt 3, Zeewolde
T +31(0)36-522 28 36
Tandartspraktijk Goudswaard, Planetenveld 5, Zeewolde
T +31(0)36-522 20 70
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VOORZIENINGEN IN DE OMGEVING

WINKELS
Supermarkten
Boni Zeewolde, Gouwzee 65, Zeewolde
Ma-Za 8.00 tot 20.00 uur, Zo gesloten
Coop Zeewolde, Aquamarijn 21, Zeewolde
Ma-Za 8.00 – 21.00 uur, Zo 13.00 – 18.00 uur

A

Lidl, Gouwzee 27, Zeewolde
Ma-Za 8.00 tot 21.00 uur, Zo 13.00 –inde
18.00 uur

natuur

Deen Supermarkten, Flevoplein 6, Zeewolde
Ma-Za 7.00 – 21.00 uur, Zo 12.00 – 20.00 uur
Albert Heijn, Kerkstraat 26, Zeewolde
Ma-Za, 8.00 – 22.00 uur, Zo 13.00 – 19.00 uur
Campingwinkel Erkemederstrand, Erkemederweg 79
Openingstijden verschillen per seizoen
Bakkerij, Slagerij, Groentenboer
Brood- & Banketbakkerij Prins, Kerkstraat 37, Zeewolde
Bakkerij De Toren, Torenstraat 18, Zeewolde
Keurslagerij Baars, Kerkstraat 15, Zeewolde
Slagerij Boshuizen, Torenstraat 22, Zeewolde
De Koopman Groenten, Kerkstraat 14, Zeewolde
Drogisterij
Etos, Weergang 5, Zeewolde
Kruidvat, Horsterplein, Zeewolde
DA Drogist, 3891 EB, Zeewolde
Action, Winkelcentrum Ravelijn Zeewolde
Banken en geldautomaten
ING, Kerkstraat 10, Zeewolde (Bruna)
ABN, Kerkplein, Zeewolde (geldautomaat)
SNS, Ravalijn, Zeewolde (geldutomaat)
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WINKELS

Snackbar
Erkemederstrand, Erkemederweg 79, Zeewolde
Twilight, Horsterplein, Zeewolde
Flevo, Flevoplein 5, Zeewolde
Weekmarkt
Iedere vrijdagochtend op het Kerkplein in Zeewolde
Winkelen in Zeewolde
https://www.puurzeewolde.nl/winkelen/
Sfeerproeven in Zeewolde
Zeewolde kent, gerekend naar inwonertal, relatief veel restaurants, eetcafés
en lunchrooms. Zowel in het centrum als aan het water en langs het strand. Bij
een aantal horecagelegenheden heb je een fantastisch uitzicht over de uitgestrekte natuurgebieden en het Randmeer. En omdat je in het centrum van
Zeewolde overal gratis kunt parkeren, wordt een ‘hapje’ buiten de deur eten
wel heel aantrekkelijk gemaakt.
Op zoek naar een leuke locatie voor en lunch, diner of gewoon een kopje koffie, bekijk op de website https://www.puurzeewolde.nl/eten-en-drinken/ het
overzicht van de cafés en restaurants.
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DE KLEINE LETTERS

KAMPREGELS
Aankomst & vertrek
• Bij aankomst kun je je melden bij de servicestaf. De servicestaf maakt je
graag wegwijs op Scoutinglandgoed Zeewolde. Je ontvangt informatie over
wat je moet doen bij calamiteiten, de belangrijkste telefoonnummers en
adressen van allerlei handige voorzieningen in de omgeving.
• Scoutinglandgoed Zeewolde is verplicht een nachtregister bij te houden.
Daarom ontvangen we bij aankomst graag een namenlijst van de aanwezige leden van je groep. Gebruik daarvoor het format dat je kunt vinden op
www.scoutinglandgoed.nl.
• Op Scoutinglandgoed Zeewolde is gemotoriseerd verkeer verboden. Laden
en lossen van bagage en ander materiaal kan vanaf de parkeerplaats en
vanaf daar kun je gebruik maken van de beschikbare handkarren. Eventuele
aanhangers kun je naar je terrein of accommodatie duwen en kunnen daar
blijven staan.
• Er is voldoende parkeergelegenheid, maar kom je met meerdere bussen of
vrachtwagens, overleg dan vooraf even met ons.
• Vaartuigen kunnen op aanwijzing van de servicestaf worden aangelegd
aan de steiger. Meer de vaartuigen degelijk af en draai de motoren alleen
om een vaartuig te verplaatsen. Loos de inhoud van het boordtoilet op de
aangegeven plaats. Tijdens het verblijf is het niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
• Aan het eind van je verblijf controleren we je terrein of gebouw, de omgeving en de eventuele inventaris. Spreek daarom op tijd af met de servicestaf
wanneer je vertrekt.
• Bij je vertrek wordt de eindafrekening gemaakt.
Je verblijf op Scoutinglandgoed Zeewolde
• Je bent te gast op Scoutinglandgoed Zeewolde en verblijft in de natuur.
Let op de rust voor jezelf, de omgeving en andere gasten. Zorg ervoor dat
muziekinstrumenten of radio’s alleen voor jezelf hoorbaar zijn. Van 23.00
uur tot 07.00 uur is het stil op het terrein. Het is uiteraard mogelijk om een
nachtspel te doen, maar overleg vooraf even met de servicestaf om een
geschikte plaats af te spreken.
• Bij iedere groep die verblijft op het Scoutinglandgoed moet altijd een volwassen begeleider aanwezig zijn.
• We gaan er vanuit dat je als groep zelfstandig kampeert op het landgoed.
Je bent daarom verplicht om zelf voor EHBO te zorgen. Daarnaast draag je
zorg voor voldoende blusmiddelen.
• Een ongeluk zit in een klein hoekje. Meld een calamiteit of doktersbezoek
altijd bij de servicestaf.
Belangrijke informatie voor onze kampeerders
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KAMPREGELS

•

•
•

Samen met alle andere aanwezige kampeerders maken we bij toerbeurt de
toiletgebouwtjes schoon, daarvoor is er een rooster opgesteld. Bij vertrek
ben je als groep zelf verantwoordelijk voor de eindschoonmaak. Wij zorgen
voor de schoonmaakmiddelen. Wel zo makkelijk!
Het meenemen van huisdieren (m.u.v. hulphonden) is niet toegestaan. Dit
geldt ook voor gasten en tijdens wegbrengen en ophalen.
De servicestaf staat graag voor je klaar. We maken meerdere keren per dag
een ronde over het kampterrein en je vind ons in het servicestafverblijf. De
servicestaf let op het naleven van de kampregels en op de veiligheid op het
terrein.

Kamperen op het landgoed
• Kamperen op het Scoutinglandgoed kan uitsluitend in tenten. Caravans,
campers en vouwwagens krijgen geen toegang tot de kampeer- en evenementenvelden.
e
• Kamperen kan alleen op het terrein dat door de servicestaf aan je wordt
aangewezen.
• Was bij de tent af en gebruik voor de afwas alleen biologisch afbreekbaar afwasmiddel (dit is verkrijgbaar bij de servicestaf). Let
erop dat je heet water alleen afgekoeld weggooit.
• Elektra kan buiten de gebouwen alleen bij uitzondering en in overleg met
de servicestaf worden gebruikt. Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan.
• Gasinstallaties moeten goedgekeurd zijn en gasslangen mogen niet ouder
zijn dan drie jaar.
Activiteiten op het landgoed
• Zwemmen kan alleen in de vijver ‘Talaab’ en buitendijks in het Nuldernauw. Als de waterkwaliteit of – stand onvoldoende is, dan kan het zijn dat
zwemmen tijdelijk wordt verboden. Duiken vanaf de aanlegsteiger of vanaf
de aangemeerde vaartuigen is gezien de beperkte diepte niet toegestaan.
Vissen mag in geen van de vijvers binnendijks, maar kan in overleg met de
servicestaf wel buitendijks aan het Nuldernauw.
• Wil je gebruik maken van het activiteitenaanbod? Reserveer dan tijdig via de
servicestaf.
• Wil je gebruik maken van pionierhout? Dat kan! Meld even bij de servicestaf
als je dit wilt gebruiken.
• Tenten die je van ons huurt bouw je zelf op en af, onder begeleiding van de
servicestaf.
Kampvuren en stoken
• Bij je kampeerveld is er een stookplaats voor een kampvuur en/of barbecue. Maak gebruik van de stookbak en het stookhout dat je via de servicestaf kunt krijgen. Sprokkelen is niet toegestaan. Laat meteen even weten
wanneer je van plan bent te gaan stoken.
Belangrijke informatie voor onze kampeerders
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KAMPREGELS

•
•
•

Laat het vuur nooit onbeheerd achter en zorg voor een emmer water bij het
vuur.
Bij langdurige droogte kan een stookverbod worden ingesteld.
Afgekoeld as kan in de vuilcontainer en grote brokken zwart hout kunnen
in het zwarthouthok naast de vuilcontainer. Deze brokken worden hergebruikt.

Natuur, hygiëne en afval
• We houden het terrein graag mooi. Graaf niet, voorkom beschadigingen
aan het gewas, pluk geen bloemen en hak niet in bomen.
• Je kunt het grootste gedeelte van het terrein gebruiken voor activiteiten,
met uitzondering van de dijk. Hier mogen geen activiteiten op worden georganiseerd.
• Bij de servicestaf kun je jute lenen voor het maken van constructies aan bomen. Het gebruik hiervan is verplicht om de bast te beschermen.
• Heb je afval? Lever dat dan gescheiden in en laat geen afval op het terrein
achter. Lege batterijen kun je inleveren bij de servicestaf. Gebruikt spel-,
kampeer- en themamateriaal neem je na afloop van je verblijf weer mee
naar huis.
Gasten
• Het staat je vrij om tussentijds gasten te ontvangen. Blijven ze slapen? Dan
gelden voor hen dezelfde tarieven als voor je groep. Informeer de gasten
over deze kampregels en vraag je gasten zich bij aankomst even te melden
bij de servicestaf. Wil je grote groepen gasten ontvangen, overleg dan vooraf even met ons.
Aansprakelijkheid
• De servicestaf is verplicht al datgene te doen wat een goede instandhouding van de accommodatie, het terrein en het kamperen kan bevorderen.
Zij hebben daarom het recht iemand de toegang te weigeren of zijn verblijf
aldaar op te zeggen indien iemand zich niet houdt aan de gestelde regels.
• Huurders die eigendommen van Scoutinglandgoed Zeewolde beschadigen,
dienen de kosten van herstelwerkzaamheden en -materiaal te vergoeden.
• Huurders vrijwaren Scoutinglandgoed Zeewolde tegen alle aanspraken van
derden op vergoeding wegens schade hoe dan ook genaamd, voor zover die schade voortvloeit uit of verband houdt met hun aanwezigheid als
huurder.
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Zo gaan we met elkaar om op
Scoutinglandgoed Zeewolde
Loop over het
Scoutinglandgoed

Stook verstandig

Parkeer je auto op
de parkeerplaats

Scheid het afval

Druk op de juiste
knop voor de kleine
boodschap

Doe mee aan een
groene activiteit

Vul je bidon
met water

Gebruik
eco-afwasmiddel

Doe het licht uit

Gooi je afwaswater
in de zwarte tonnen

Houd rekening met
medekampeerders

Koop lokaal

Gebruik het terrein
zonder schade

Neem een tas
mee voor de
boodschappen

Maak goed schoon
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ACTIVITEITENKALENDER

HIT ZEEWOLDE
DAUWTRAPPEN
SCOUT UP
HIT ZEEWOLDE
Ieder jaar rondom Pasen organiseert Scouting Nederland op 9 plaatsen
(Alphen, Baarn, Dwingeloo, Harderwijk, Heerenveen, Mook, Ommen, Zeeland
en Zeewolde) HIT activiteiten voor jeugd- en jongeren, allen lid van de
vereniging Scouting Nederland. HIT Zeewolde (natuurlijk op Scoutinglandgoed
Zeewolde) organiseert verschillende HIT activiteiten.
HIT staat voor Hikes, Interessekampen en
Trappersexpedities, De HIT is het enige
scouting-evenement waarbij JIJ mag
kiezen wat voor gaaf avontuur je gaat
beleven. Dat kan bijvoorbeeld een hike
zijn: je loopt, fietst, vaart of rijdt daarbij
een route door de omgeving, en komt
ondertussen verschillende posten tegen.
Of je kiest voor een interessekamp: je
leert er bijvoorbeeld kamperen, paardrijden, koken, EHBO of je beleeft een
spannend avontuur rond een themaverhaal. En wie van een echte fysieke
uitdaging houdt, kan kiezen voor een trappersexpeditie waarbij je conditie en je
uithoudingsvermogen flink op de proef worden gesteld.

Weten welke daverende activiteiten HIT Zeewode aanbiedt?
Surf naar https://hit.scouting.nl/zeewolde
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ACTIVITEITEN

DAUWTRAPPEN
Hemelvaart aan het Nuldernauw kan niet
leuker en gezelliger beginnen als je de
avond voor Hemelvaart aankomt, je tent
op zet, geniet van een knapperend
kampvuur, in je eigen “Dutch oven” je
avondmaaltijd bereidt.
Hemelvaartochtend lekker vroeg je bed
uit om vanaf de dijk te beginnen met het
Dauwtrappen.
Wil je een extra nachtje blijven, geen probleem! Ruimte genoeg.
Op onze website scoutinglandgoed.nl lees je meer over de mogelijkheden.

SCOUT UP
Je eigen zomerkamp organiseren maar ook volop genieten van heel veel
vette activiteiten die al geregeld zijn én heel veel andere scouts en explorers
ontmoeten? Kom naar Scout-Up Your Summer! Kies je kampweek uit één
van de drie Scout-Up-weken en beleef je zomerkamp op Scoutinglandgoed
Zeewolde.
Scout-Up Your Summer is hét (Internationale) zomerevenement op
Scoutinglandgoed Zeewolde waarin je zelf grotendeels je programma bepaalt.
Een deel van het programma wordt voor je georganiseerd en vormt de basis
van het kamp - het basisprogramma. Het andere, niet-ingevulde deel van het
programma, kun je zelf invullen met je eigen activiteiten en eventueel je eigen
kampthema. Daarnaast kun je kiezen voor één of meerdere Up-activiteiten.
Dit zijn activiteiten die je zomerkamp écht upgraden. Ontdek Scouting
op het water, ga op een meerdaags hike-avontuur of beleef uitdagende
outdooractiviteiten.
Op scout-up.nl vertellen wij je meer.
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NATUUR

FAUNATOREN
De faunatoren is een aantrekkelijke woonplaats voor diverse vogels,
zoogdieren en insecten. Op de verschillende verdiepingen van de zeven
meter hoge faunatoren zijn nestgelegenheden gemaakt die een ideale
biotoop vormen voor de bewoners. Welke bewoners ontdek jij?

Op de grond

Rondom de faunatoren is een wild bloemenmengsel ingezaaid dat via de
nectar voedsel verschaft en schuilplaats biedt aan diverse soorten bijen en
hommels. De bloemen hebben vele kleuren en geuren om insecten aan te
trekken.
De directe omgeving is afgezet met een kastanje schapenhekwerk om de
bewoners rust te gunnen en het bloemenmengsel de kans te geven zich
optimaal te ontwikkelen. Op de grond onder de faunatoren is een egelverblijf
ingericht. Voor alle dieren die op de grond leven, zoals veldmuizen, konijnen,
hazen, fazanten en patrijzen, vormt de faunatoren een perfecte schuilplaats.

Eerste verdieping

Op de eerste verdieping is een insectenhotel ingericht voor onder andere
de zijdebij, metselbij, honingbij, washommel, vlinder, oorwurm en nog veel
meer insecten. Onder het insectenhotel hangen nestkasten voor de grote gele
kwikstaart.

Bovenaan de toren

Vanaf circa 3,5 meter hoogte zijn de wanden dicht gepotdekseld. Aan deze
wanden hangen nestkasten voor diverse vleermuizen, mezen, mussen
en spreeuwen. Helemaal bovenin hangen onder de oversteek diverse
huiszwaluwnesten en een uilenkast.
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AVONTURENHUIS

AVONTURENHUIS
Vanaf oktober 2021 is het Avonturenhuis de
uitvalbasis voor alle kinderen en jongeren
met en zonder beperking om samen
avonturen te beleven.
Ze kunnen gezamenlijk overnachten, spelen
en vanuit het Avonturenhuis avonturen
beleven in de natuur.
Het gaat hierbij om een brede doelgroep,
kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar
afkomstig van scouting, (sport) verenigingen,
scholen, sociaal-maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Met bijna 80 bedden verdeeld over verschillende kamers varieënd in grote is er
zeker ook plaats voor jou en je Scoutinggroep.

VRIJWILLIGER WORDEN
Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers
begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke
ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Op Scoutinglandgoed Zeewolde
ben je bijvoorbeeld van harte welkom als gastheer/gastvrouw of teamlid
Activiteiten team. Ga je liever op het terrein aan de slag dan is wellicht team
Beheer de juiste plek voor jouw vrijwilligerswerk.
Spreek gerust een van onze vrijwilliger aan voor meer informatie of stuur een
bericht naar info@scoutinglandgoed.nl en dan neemt Brenda onze HRM-er
contact met je op voor verdere kennismaking en introductie.
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DUTCH INTERNATIONAL
SCOUT AND GUIDE CENTER
ZEEWOLDE
scoutinglandgoed.nl
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		Scoutinglandgoed Zeewolde
		
Nulderpad 5 • 3896LV Zeewolde
		
Postbus 40 • 3830 AA Leusden
tel 		
+ 31 (0)36 820 12 06
e-mail
info@scoutinglandgoed.nl
web 		
www.scoutinglandgoed.nl

