GASTENBOEKJE

Welkom op Gelre!
Naturistenvereniging Lichtbond Gelre

www.lbgelre.nl

Welkom op “Gelre”
Tijdens de voorlaatste ijstijd werd het
stroomgebied van de huidige IJssel
(toen de Rijn) opgedrukt tot een gewel
dige stuwwal, die loopt van Hattem
naar Arnhem. Boven op die stuwwal
ligt al meer dan 60 jaar, in het Eerbeek
se Veld, het niet- commerciële, gezel
lige, gemoedelijke terrein van “Licht
bond Gelre”.
Wij heten je van harte welkom op ons
terrein en zijn blij dat je aan de goede
sfeer wilt bijdragen.
Wie de gastvrouw, -heer is, degene die
kampeerdienst heeft, leest u op een
krijtbordje bij de ingang van de Hut.
Daar hangt ook een kaart van het ter
rein met de plaats waar de kampeer
dienst verblijft.
In dit gastenboekje vind je, in het kort,
nuttige informatie over zowel het ter
rein als de omgeving.
Aangezien ons Gelre-terrein in een
uiterst kwetsbaar gebied ligt, moeten
wij daar zeker rekening mee houden.
Ons terrein en de bossen rondom zijn
brandgevaarlijk, hetgeen in het ge
bruik in de praktijk enige beperkingen
oplevert. Zie het stukje over veiligheid
op deze pagina.
Wij wensen je een prettig verblijf toe.
Naturistenvereniging Lichtbond Gelre.

Cijferslot
De kampeerdienst geeft je de actu
ele code van het slot.
Ook de hangsloten van de Hut heb
ben dit slotnummer.

Uit veiligheidsoverwegingen:
* Is het verplicht om de auto’s in wegrijrichting te parkeren (om het terrein
snel te kunnen verlaten).
* In geval van NOOD, verzamelen bij de Hut. De BHV weet welke kant we
op moeten. Links-achter op het terrein (in de zuidwesthoek bij de huurhut) is
er een NOODUITGANG.
* Is het stoken van kampvuren alleen toegestaan bij de vuurplaats en wanneer
de kampeerdienst toestemming geeft
* Is barbecueën alleen op gas toegestaan
Bij code Fase 2 ('extra alert') geldt een algemeen kook- en stookverbod.
Tentkampeerders mogen dan alleen koken in de gastenkeuken of op het
terras bij de hut. De code voor Natuurbrandgevaar wordt gepubliceerd op het
mededelingenbord bij de ingang.
De AED hangt in het halletje van de Hut, links als je binnenkomt. In dit hal
letje hangt ook een lijstje met de BHV-ers. Indien nodig zal de kampeerdienst
deze personen benaderen.

Elektriciteit
Op de gastenplaatsen is elektriciteit
beschikbaar. Voor caravans en
campers 6 Ampère en voor zes
tentplaatsen 4 Ampère.
Voorkomen dat een zekering er
uit gaat?
Dit betekent dat je apparatuur met
een gezamenlijk vermogen boven
de 1200 Watt voor caravans en
campers en boven de 700 Watt voor
tenten niet kunt gebruiken.
E-Bikes
Electrische fietsen kunnen in de
fietsenstalling worden opgeladen. Is
de accu vol? Maak dan de plek vrij.

Wil je bij binnenkomst én bij het
verlaten van het terrein, goed con
troleren of je het hek in het slot hebt
getrokken?

NATUURMONUMENTEN
Het ons omringende bosgebied is
overwegend eigendom van Natuurmo
numenten. Wij hebben ontheffing van
het nachtelijke rijverbod op de
Schaapsallee.
Je dient altijd een geldig lidmaatmaat
schapsbewijs van Gelre, de NFN of
een zustervereniging met een identi
teitsbewijs te kunnen tonen.
Gasten zonder kaart dienen vóór
zonsondergang te vertrekken.
Altijd de slagboom sluiten.
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Praktische informatie

De omgeving

Fotograferen of anderszins beeld
materiaal maken van mensen op het
terrein is alleen toegestaan, met
uitdrukkelijke toestemming van de
betrokkenen.
Internet. In en rondom de Hut kun
je gebruik maken van Wifi.
Gastenkookplaats aan de achter
zijde van de Hut met kookplaat,
koelkast, magnetron en centrifuge.
Parkeren Op het parkeerterrein
moet men gekleed zijn.
Afval Voor restafval van gasten
staat een container bij het toegangs
hek. Glas en papier kun je bij de
supermarkten in Eerbeek en Dieren
kwijt.

Toeristische informatie vind je in de hut
op de boekenplank. Er zijn veel wan
delroutes in de omgeving van ons
terrein. Informatie via websites van
Natuurmonumenten, Ontrack.nl, enz.
In de Hut staat een PC en er is WiFi.
Op www.lbgelre.nl staan links naar
regionale toeristische sites, waar veel
informatie te vinden is.
Een paar ideetjes:
Apeldoorn
Tuinen van Paleis het Loo.
Park Berg en Bos met Apenheul.
Koningin Julianatoren.
Arnhem
Openluchtmuseum (met "De Canon 
van Nederland"), Wijnmuseum, Wa
termuseum.
Burgers dierenpark (met safari, tro
pisch regenwoud, woestijn, zeeaqua
rium).
Bronkhorst
Kleinste en wellicht oudste stadje van
Nederland.
Bussloo
Grote recreatieplas met naaktstrand.
Deventer
Hanzestad met De Waag aan de Brink,
speelgoedmuseum.
Dieren
Speeltuin “De Spelerij” (achter het
crematorium).
Doesburg
Hanzestad met Mosterdmuseum.
Eerbeek (voor boodschappen: 5,5 km

Fietsen Je kunt je fiets stallen in de
rijwielstalling op het parkeerterrein.
In de rijwielstalling staan “witte”
fietsen, voor algemeen gebruik. De
sleutels hangen op het “prikbord” in
de hal. Een bijdrage voor onderhoud
wordt op prijs gesteld. (In de Hut
staat een groene geldkist). Na ge
bruik de fiets in dezelfde staat terug
zetten, m.a.w.: lekke band zelf plak
ken en andere mankementen zelf
repareren. Wandelen met kinde
ren? Leen onze bolderkar!
Huisdieren (maximaal twee) zijn
welkom. Altijd aan de lijn, zowel op,
als buiten het terrein. Huisdieren,
uitgezonderd hulphonden, mogen
niet in de Hut, niet op het terras bij
de Hut of op de zonnewei komen.
Sauna Van april t/m september is er
elke 14 dagen op zaterdag een ge
plande sauna. Gasten zijn welkom
in de sauna. Inschrijven en betalen
kun je bij de bar. De tijden staan op
de website en op het prikbord in de
hal.
VIM bon. Dit is een kraskaart die te
koop is via zelfbediening, in de hal
van deHut. Ook die envelop gaat
met het geld in de kluis. Drankjes,
die je zelf uit de koelkast pakt, "be
taal" je met de VIM bon (VIM: “Ver
zorging Inwendige Mens”).
Elke zondagmorgen om 11:00 uur
wordt voor alle aanwezigen (gratis)
koffie/ thee geschonken in de Hut
en bij mooi weer op het terras. Je
bent van harte welkom!
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De HuurHut
is een overnachtingsplek voorzien
van kookgelegenheid, stromend water,
koelkast enz., die op het terrein van
Naturistenvereniging Lichtbond Gelre
is geplaatst. De Hut is geschikt voor
twee personen. Huisdieren, met
uitzondering van hulphonden, wor
den niet toegelaten.
Je kunt de HuurHut alleen online via
www.lbgelre.nl bespreken. Aan
sluitend betaal je via iDEAL en de
reservering is definitief!

De "Hut", met gastenkookplaats
op de fiets)
VVV Informatiepunt.
Pannenkoekenrestaurant met speel
tuin “De Brugkabouter” (ri. Brummen).
Bij het kanaal: waterfietsen te huur.
Openlucht verwarmd zwembad, voor
bij camping Coldenhove Boshoffweg 1
tel: 0313-651725.
Elsberg
Heuveltop op 87,5m boven NAP, met
een bijzondere overdekte natuurob
servatiepost.
Hoenderloo
Nationaal Park “De Hoge Veluwe”
(Museum Kröller Möller).
Loenen
Loenermark, met o.a. de schaapskooi.
Rheden
Carolinahoeve met restaurant.
Bezoekerscentrum Veluwezoom van
Natuurmonumenten, met VVV en
Sportieve evenementen.
Rozendaal
Kasteel met “Bedriegertjes”.
Zutphen
Hanzestad. Prachtige oude stad met
mooie wandelingen.
Tip: de Veluwe-IJssel-Boemel
Met de fiets (of auto) naar Apeldoorn.
Van het station vertrekt de Veluwse
stoomtrein naar Dieren. In Dieren de
boot nemen naar Zutphen. Van Zut
phen met de gewone (diesel) trein naar
Apeldoorn. Er is een combinatieprijs
voor de hele tocht. Zeker leuk voor
kinderen.

Interieur HuurHut

3

Ambulance, politie en brandweer.
Géén alarm, wel politie: 0900-8844
Voor dringende hulp van de huisarts
buiten kantoortijden: 0900 600 9000
Geef bij het waarschuwen van hulp
diensten, met name ambulance
onderstaande door:
In Laag Soeren via de Badhuislaan
de Schaapsallee inrijden. Doorrij
den tot u iemand met BHVhesje aantreft, die u verder de weg
wijst.
Na het bellen de poort openen en
iemand met BHV-hesje (liggen ach
ter de klep van het mededelingen
bord vóór de Hut) naar slagboom bij
de Schaapsallee laten gaan om de
ambulance op te vangen.

Financieel

Lichtbond Gelre

Aan het einde van de kampeerperi
ode, betaal je het kampeergeld met
de envelop die je van de kampeer
dienst hebt ontvangen.
Vul de envelop in en deponeer
deze, samen met het geld in de
kluis. Deze staat in hal van de Hut.
Als je via de bank betaalt, kun je dat
op de envelop aangeven. Stop ook
dan, de (lege) envelop in de kluis.
Ook is PINnen mogelijk bij de kam
peerdienst.

www.lbgelre.nl
e-mail: gelre@lbgelre.nl
Telefoon
Terrein/ Kampeerdienst: 06 38514532
Bankrekening: t.n.v. Lichtbond
Gelre NL35 INGB 000 335 3456
Terrein: Eerbeekse Veldpad 1,
6961 LD Eerbeek
Kies in je navigatiesysteem als be
stemming Laag Soeren, Schaaps
allee 2.
Als het navigatiesysteem”bestem
ming bereikt” aangeeft (Schaapsal
lee 2), moet je op de Schaapsallee
nog 1,7 km de weg vervolgen.
Rechts staat dan fietsrouteknoop
punt ’95’. Ga hier rechtsaf de bos
weg met geasfalteerd fietspad in
richting knooppunt ’16’ (slagboom
openen en niet vergeten deze weer
te sluiten). Na 500 meter ligt het
terrein aan de linkerkant.

Sauna
De kluis in de hal

Afscheid
Dit was een kennismaking met Gelre
en omgeving.
Heb je genoten van de heuvels bij de
Posbank; van de oude wouden van de
Imbos; van het landschap van de On
zalige Bossen; van de eventuele wilde
zwijnen bij de Carolinahoeve of herten
in ons eigen Eerbeekse Veld?
Heb je de stilte en de rust ervaren?
Misschien zelfs ’s avonds mogen dro
men bij de vuurplaats? Wij hopen het.
Je kunt je ervaring achterlaten in het
gastenboek op www.lbgelre.nl
Wij vinden het altijd leuk om gasten op
ons terrein te ontvangen. Het is niet
alleen gezellig, maar ook fijn om eens
van gedachten te wisselen met natu
risten uit andere delen van het land en
van andere verenigingen.
Wij wensen je voor de toekomst al het
goede en hopen je gauw terug te zien.
Naturistenvereniging “Lichtbond Gelre”
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Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van dit
boekje de grootst mogelijke zorgvul
digheid wordt betracht, bestaat de
mogelijkheid dat bepaalde informatie
onvolledig is, naar verloop van tijd
verouderd of incorrect is. Er kunnen
geen rechten aan worden ontleend.
Wij stellen het op prijs indien je onvol
ledigheden en/of fouten meldt per
e-mail aan: gelre@lbgelre.nl
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