
 
 

 
 
 
 
ZO ZIJN ONZE MANIEREN 
 
U bent te gast op onze groepsaccommodatie. Om alles in goede orde te laten verlopen en voor beide 
kanten een prettig verblijf en contact te garanderen, vragen wij u om  u aan onze manieren te houden. 
Bij aankomst controleert u het gehuurde en meldt evt. schade, gebreken of vermissingen. Na 
goedbevinden bent u verantwoordelijk voor de gehuurde accommodatie(s). 
Het erf en de gebouwen schoonhouden. 
In verband met brandgevaar mag er beslist niet gerookt worden op de slaapzalen en bij de hooiberg. 
Omdat deze boerderij nog volledig in bedrijf is, kan er veel schade aangebracht worden door 
onachtzaamheid. Daarom vragen wij om niet in de hooiberg en in de bedrijfsruimte te komen zonder 
toestemming. 
Niet op de kuilen. In deze kuilen zit de wintervoorraad voor het vee en is afgedekt met plastic. Als er een 
gat in het plastic komt, gaat het voer schimmelen en is het onbruikbaar voor het vee. 
Het speelveld is voor het voetballen en andere activiteiten. Dus niet voetballen tussen de gebouwen op het 
erf ( glasschade). 
Op de slaapzalen wordt geslapen, het is geen recreatieruimte. Wij vragen u de slaapzalen netjes te houden 
tijdens uw verblijf (evt. bezoek).  
Een laken dient om het matras heen gedaan te worden, daarop de slaapzak. Om het hoofdkussen 
dient ook een sloop gedaan te worden.  
Om 23.00 uur behoort het rustig te zijn op de kampeerboerderij (muziek uit). Na 23.00 ook niet 
meer op de trampoline. Bij eventuele dropping of avondwandeling rustig zijn in de bewoonde omgeving. 
Er zijn mensen die er weer op tijd uit moeten. 
De keuken is om in gekookt te worden en eten te bereiden. Laat geen gaspit onnodig branden. Pannen 
dienen om in gekookt te worden en niet voor bijvoorbeeld bij spelletjes te gebruiken of voor drinkbak 
voor een hond. Schalen zijn erom in op te dienen, dus niet gebruiken om etenswaren in op te warmen. Het 
bestek -en serviesgoed is uitgeteld. Alles wat kapot of kwijt is wordt in rekening gebracht. 
De slaapzalen, recreatiezaal, keuken, toilet en douches dienen bij vertrek weer schoon en netjes 
achtergelaten te worden. 
Wij vragen u om niet te vloeken. Ten eerste is vloeken een teken van onmacht. Ten tweede bent u 
beledigend. 
De zondagsrust wordt op dit bedrijf in acht genomen. 
 
Wij hopen op een goede samenwerking en wensen u een prettig verblijf op onze boerderij.           
Gijs en Adri  
Albert en Mathilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WAT IS ER ZOAL TE DOEN OP   "DE AALBERTSHOEVE" 
 
Bij elk gebouw is aanwezig: 
Buiten: 

• Sportveld met volleybalnet en doelen om te voetballen (zelf ballen meenemen). 
• trampoline (april t/m september)  
• dambord                                                                                  
• zitkuil 
• terras 
• schommels en wippen 
• vlegelhangen 

Binnen: 
• tafeltennistafel (balletjes en batjes meenemen) 
• sjoelbak 
• voetbalspel 
• dartbord (pijltjes meenemen) 
• televisie / videorecorder 

 
Te huur: 

• vaatwasser   
• bedhoes + sloop   
• vuurkorf met hout    
• barbecue (gas)   
• huifwagen    
• spellencircuit    
• zeskampcircuit   
• kompastocht    
• klootschieten    
• boerengolf    
• rebus/ puzzeltocht   
• wandelroutes evt. uit te breiden met: klootschieten enz. 

 
Wij kunnen voor u verzorgen: 

• barbecue ’s  
• patat 
• warm en koud buffet 
• vers brood van de bakker 

 
Waar moet u zelf voor zorgen: 

• slaapzak / dekbed 
• onderlaken  
• sloop  

 
Wat wordt erop de Aalbertshoeve bezorgd: 

• Plus  : Boodschappen   tel. 0341-556485 
• Burg Bieren : Dranken                        tel. 0341-564934 
• Ling-Fa          : Chinese maaltijden        tel. 0341-553001 
• Fietsverhuur : G van Nijhuis  tel.  0341-560293 
• Familiefoto’s  : Hans Schiffers  tel. 0610201529 



 
WAT IS ER ZOAL TE DOEN IN DE OMGEVING VOOR 
ONTSPANNING EN EXCURSIES  
 
 
Fietsen en wandelen: 

• Wandeltochten van 4,5, 6 en 7,5 km en fietstochten van 20 22 en 30 km zijn bij de beheerder 
verkrijgbaar. 

• Wij wijzen u op de mogelijkheid met het Fiets/ voetveer van Strand Horst naar Zeewolde te gaan 
en vandaar een rondrit te maken via Nijkerk of Harderwijk terug. [beide ongeveer 30 km] 

• Verdere informatie en routebeschrijvingen verkrijgbaar bij de VVV-s. 
 
Zwemmen: 

• Strand Horst: op 4 km. van de Aalbertshoeve. Wij kunnen het vervoer per huifwagen voor u 
verzorgen. 

• Bosbad Putten: verwarmd openluchtbad met speelweide in het bos, overdekt wedstrijdbad en 
subtropisch bad, met o.a. glijbanen van 60 en 32 meter, zonnebank, solarium, Turks stoombad, 
knuffelmuur, wildwaterkreek en kleuterbad. Mogelijkheid om  waterfietsen en kano's te huren.Er is 
ook een midgetgolf aanwezig. (toegangskaarten kunt u bij ons te kopen) 

  
Pretparken en vertier: 

• Midgetgolf  De Pelikaan in Ermelo (0341-552905) 
• Verhuur van  waterfietsen en kano's in Putten (Nulde) (0577-461656) 
• Huifkarcentrum “ De Blokhut” (steppentochten enz.) (0341-491487) 
• Bowling Partycentrum “ Strand Horst” (0341-0564042) 
• Koningin Julianatoren in Apeldoorn (055-3553265) 
• Apenheul in Apeldoorn (055-3575757) 
• Dolfinarium in Harderwijk (0900-3653456) 
• Karting in Harderwijk (0341-416085) 
• Flevo-track Dronten (Survival) (0321-314259) 
• Walibi  (0321-329921) 
• Dierentuin Amersfoort in Amersfoort (033-4227100) 
• Veluwerangers www.nme-gelderland.nl 

 
Excursies en bezienswaardigheden: 

• Landgoed Schovenhorst . www.schovenhorst.nl 
• Bierproeverij “Burg Bieren” 0341-564934  Ermelo 
• Natuurmonumenten "Oud Groevenbeek" in Ermelo  
• Natuurmonumenten "Oldenaller" in Putten  
• Gedachtenisruimte "Oktober 44 in Putten 
• Stadswandeling onder leiding van een gids in Harderwijk 
• Veluwsmuseum  
• Stoomgemaal "Hertog Reynout" in Nijkerk 
• Paleis "Het Loo" in Apeldoorn 
• Bataviawerf in Lelystad www.bataviawerf.nl 

 


