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De Betteld en Corona
Beste gast,
Welkom op de Betteld! Uw vakantie zal er dit jaar net even anders uit zien, maar zal
er niet minder leuk om worden. Om uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen
hebben we te maken met nieuwe maatregelen en regels op de ons park. Als we
ons daar allemaal aan houden, maken we er een geweldige zomer van! We vragen
expliciet om jullie medewerking. Op die manier krijgen wij geen problemen met de
handhaving vanuit de gemeente Bronckhorst.

Om te beginnen

Allereerst leggen we hier de RIVM-maatregelen uit om Corona tegen te gaan:
• Houdt altijd 1,5 meter afstand, behalve van mensen die op hetzelfde woonadres
verblijven. Let op: familie is niet altijd een huishouden!
• Was vaak uw handen
• Hoest of nies in uw elleboog,
• Hebt u klachten zoals keelpijn, droge of natte hoest, niezen en/of koorts: blijf dan
binnen en kom niet naar activiteiten en openbare voorzieningen. Zo nodig, licht
uw arts in.
• We schudden geen handen en knuffelen niet. Ook leggen we geen handen op
tijdens gebed.

Receptie

Op de receptie kunnen wij 2 gasten per keer ontvangen. Het contact met u zal zoveel
mogelijk contactloos zijn. Wij vragen u om contactloos te betalen.

Bijbelstudies, workshops en seminars

Volgens de huidige regels mogen we 300 mensen tegelijk in de Ichtus ontvangen.
Hierdoor kunnen we helaas niet al onze campinggasten tegelijk een bijbelstudie
laten bijwonen. Als toevoeging aan het programma organiseren we verschillende
workshops en seminars. Voor zowel de bijbelstudies als de workshops en seminars
moet u zich van tevoren inschrijven, zodat we weten hoe veel mensen we kunnen
verwelkomen. U kunt zich inschrijven via de agenda. Zoek de week op dat u op ons
park verblijft en klik op ‘inschrijven’. U komt nu op een overzichtspagina waar u kunt
kiezen uit verschillende activiteiten. Selecteer er 1 en schrijf u in. U ontvangt een
toegangsbewijs die u bij de ingang op uw telefoon laat scannen. Let op: we willen dat
al onze gasten gelijke kansen hebben. We willen u daarom vragen om u niet meteen
voor alles in te schrijven, maar ook ruimte te laten voor anderen. Let op: zodra u een
zaal verlaat, kunt u niet meer naar binnen.

Horeca en winkel

De snackbar is geopend om eten af te halen en om het op het terras voor de snackbar
op te eten. Tussen 17:00-19:30 uur kunt u alleen eten bestellen via de app (te
downloaden voor Android in de Google play store, voor iPhone: download Recreatieapp). In de snackbar mogen een beperkt aantal mensen zitten. Vol = vol. U kunt alleen
contactloos met pin betalen.
Het terras is alleen geopend voor mensen die een consumptie nuttigen. Deze kunt u
bestellen in het café of de snackbar. Op ons terras geldt: houd 1,5 meter afstand als
u niet in hetzelfde huishouden woont. Er staan schoonmaakmiddelen op het terras.
We vragen u om voor en nadat u op een plek gaat zitten, deze schoon te maken.
tussendoor maken wij zo vaak als mogelijk het terras schoon.
De winkel is geopend voor maximaal 12 personen. U kunt alleen contactloos met pin
betalen. Houd ook in de winkel 1,5 meter afstand.
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Zwembad en recreatieplas

Het zwembad is geopend, we werken met tijdschema’s en
leeftijden. In het zwembad en op de toegangsdeur vindt u
wanneer u van het zwembad gebruik kunt maken.
De recreatieplas is geopend voor iedereen. Ook daar geldt:
houd 1,5 meter afstand! Gun de ander ook ruimte. Dit jaar
hebben we bij het strandhuis een beachclub waar u op het
terras een drankje kunt drinken en verpakt ijs kunt kopen.
Ook hier gelden de regels die op elk terras gelden: 1,5 meter
afstand als u niet in hetzelfde huishouden woont. Na uw
bezoek zullen we uw tafel en stoelen schoon maken.

Royal adventure, MEGA-kids en sportvelden

Voor informatie over Royal Adventure en MEGA-kids verwijzen
we u door naar pagina 12 en 13.
De sportvelden zijn open voor Royal Adventure en ons
animatieteam. Het is dus niet de bedoeling dat u hier zelf
toernooien organiseert.

Kamperen en chalets

Ook op uw kampeerplek, chalet of stacaravan gelden de regels
die we in het begin hebben toegelicht. U kunt bijvoorbeeld
gezellig met uw veldje en spelletje spelen of samen eten,
maar houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar.

Toiletgebouwen

De toiletgebouwen zijn geopend. Omdat deze in grootte
verschillen zijn er in de een meer mensen toegestaan dan in
de ander. Bij de ingang van elk toiletgebouw vindt u de regels
van dat specifieke toiletgebouw. In de basis houdt u altijd
afstand, probeert u zoveel mogelijk op uw eigen plek te doen
en houdt u niet onnodig het toiletgebouw bezet. Warm water
is voor afwassen beschikbaar. Voor ander warm water heeft u
een CAT-card nodig.
We willen u erop attenderen dat we van u verlangen dat u zich
aan de regels houdt. De gemeente gaat controleren. Vooraf
is ons gezegd dat het niet bij een waarschuwing blijft, maar
ons als Betteld direct een boete van €4000,- wordt opgelegd.
Bij herhaling kan de gemeente overgaan tot sluiting van de
camping. Om het vakantiegeluk van iedereen te waarborgen
zullen we ons dus samen aan de regels moeten houden. Indien
wij zien dat u deze meermaals niet naleeft, mogen wij u hierop
aanspreken en bij verder negeren u van ons park verwijderen.
Zoals u misschien begrijpt is het voor ons als team een flinke
uitdaging om voor u als gast een onbezorgde zomer neer te
zetten. We doen hierin alles wat we kunnen en hopen op
uw begrip als er zaken zijn die anders lopen dan u van ons
gewend bent. We wensen iedereen een geweldige, gezegende
en gezonde vakantie toe!
- Het team van de Betteld Zelhem
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sprekers
Jacob Folkerts
Zomerweek 1 | week 28

Gregory Goudeseune
Zomerweek 2 | week 29

Eddie Bakker
Zomerweek 3 | week 30

Martin Koornstra
Zomerweek 3 | week 30

Jacob is sprekers en voorganger
in de baptistengemeente Bethel in
Drachten waar hij Orlando Bottenbley opvolgde. Deze zomer gaat hij
het hebben over de brief die Paulus
aan Filippi schrijft.

Eddie is een oude bekende van
de Betteld. Deze Zuid-Afrikaanse
spreker woont in Duitsland en is
een gepassioneerd spreker over het
geloof. Eddie geeft deze week ook
een seminar over de tijd waarin wij
leven.

4

Gregory komt helemaal uit Belgie
om te spreken op de Betteld! Gregory is altijd sterk op zoek naar ware
opwekking en ware passie voor het
geloof. Hier zullen de studies over
gaan. Hij geeft deze week ook een
seminar.

Martin kennen we bijna allemaal!
Martin is spreker en samen met zijn
vrouw Karin oprichter van Royal
Mission. Als echte ambassadeur
van Royal Mission staat hij deze
week op het podium voor Royal
Adventure.

Albert van der Heide
Zomerweek 2 | week 29

Albert is een super enthousiaste
spreker en werkt veel vanuit zijn
stichting I Am Loved. Hij spreekt
deze week voor Royal Adventure!
Albert geeft deze week ook een
seminar.

Wim Grandia
Zomerweek 4 | week 31

Wim is spreker en al jaren voorganger, zo ook van gemeente Jozua in
Dordrecht. Hij is nauw betrokken
geweest bij de EO Jongerendag en
de Ronduit Praiseavonden. Wim predikt niet alleen, hij is ook spreker
op mannenavonden en conferenties.

Karim Landoulsi
Zomerweek 4 | week 31

Wim Hoddenbagh
Zomerweek 5 | week 32

Jafeth Bekx
Zomerweek 5 | week 32

Christian Tan
Zomerweek 6 | week 33

Ardjan de Boo
Zomerweek 6 | week 33

Esther Vorsterman van Ooijen
Zomerweek 7 | week 34

Karim is een van de meest gepassioneerde en enthousiaste sprekers
en daarmee ook geliefd onder de
jeugd. Zijn bijeenkomsten zijn altijd
een feestje. Deze week is hij spreker voor Royal Adventure. Karim
geeft deze week ook een seminar.

Christian is een echte Betteld-baas!
We zijn superblij dat hij als oud-collega komt spreker voor onze gasten!
Christian is spreker en heeft van zijn
passie echt werk gemaakt: kerken
stichting in binnen- en buitenland!
Christian geeft deze week een
seminar.

Marije van den Berg
Zomerweek 7 | week 34

Marije houdt van ‘spreken over de
realiteit van het leven’. Ze haalt uit
de bijbel veel inspiratie en wil dit
ook met jou delen! Marije spreekt
voor RA en geeft deze week ook
een seminar over ‘zien en gezien
worden’.

Wim is spreker en is actief met
stichting Presence. Begin dit jaar
tourden ze met de Presence Tour
door het land en verschenen ze op
grote podia. Wim geeft samen met
Jafeth een seminar over de InSalvation Academy (blz.9).

Ardjan is de jongste spreker dit jaar
en komt speciaal voor RA. Hij is
getrouwd, heeft meerdere studies
afgerond en een boek geschreven.
Als deze studies niet interessant
worden?!

Johan Schep
Zomerweek 8 | week 35

Johan is jaren als zendeling aan het
werk geweest in Israel en Afrika.
Samen met zijn vrouw heeft hij
daar veel gezinnen geholpen. Johan
spreekt deze laatste vakantieweek
op de Betteld.

Jafeth is spreker, maar ook zanger!
Samen met zijn vrouw Sifra spelen
ze in de bekende worshipband
Insalvation. Jafeth is geliefd bij onze
jeugd en spreekt daarom deze week
voor RA. Wim geeft samen met
Jafeth een seminar over de InSalvation Academy (blz.9).

Esther kun je kennen van Family7
en conferenties waar ze regelmatig
spreekt. Ook is ze ambassadeur van
Compassion. Eshter richt zich vooral
op de vrouw en haar geloof. Esther
geeft deze week ook een seminar.

Meer informatie...
Op www.betteldagenda.nl vind je
alle informatie over het programma
en onze sprekers!
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Workshops
Dinsdagavond Mannenavond
Inschrijven verplicht

Al enkele jaren verzorgt Sylvester
Rozema in de zomer mannenavonden.
Mocht je al eerder geweest zijn;
dit jaar geen walking footbal maar
samen pokeren!
Op dinsdagavond beginnen we om 20
uur met een kop koffie en een korte
workshop
“Ontdek je liefdestaal”. Daarna
ontspannen we met een potje
pokeren, voor de winnaar is er een
heerlijke slagroomtaart! We kaarten
nog even na en sluiten rond 22 uur af
met een broodje bal.

Personal Lifestyle Coach
Inschrijven verplicht

Hallo Mannen! Wordt wakker!
Elke woensdagavond (behalve 12
augustus) verzorgt Annelies Pennings
een introductie van haar werk als
Personal Lifestyle Coach voor Mannen die Fit en Sterker willen worden
en dat in 6 maanden tijd.
Een stevige en pittige workshop
waarbij je ogen open zullen gaan.
Tips en trucks, Wandeling, Doe-opdrachten en een heerlijk broodje
kipshoarma!
Dankzij Annelies zijn er al vele mannen 10 kilo afgevallen, sterker en een
stuk FITTER geworden! Annelies daagt je uit om te komen (je partner is natuurlijk ook van harte welkom) voor een heerlijk ontspannen avond in de Ark
vanaf 19:00 uur inloop, start 19:30 uur tot ongeveer 21:30 uur.

Met een jager naar de Schepping
Inschrijven verplicht
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Met een jager naar de Schepping. Ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien
wat Hij gedaan heeft. (Rom. 1:20). Tijdens het seminar ‘Met een jager naar de
Schepping’ neemt jager Dirk-Jan Polak je mee door de geschiedenis. Hij laat
je zien, hoe hij als jager de hand van de Schepper ervaart. Met verwondering
toont hij hoe dat zijn leven veranderde. Dirk-Jan is een groot deel van zijn leven vollegrondtuinder geweest. Al jong begon hij met jagen om de gewassen
op zijn land te beschermen tegen het wild.

Wanneer en waar welke workshop wordt gegeven vind je op het
programmablad van de huidige week.
Inschrijven voor workshops en bijbelstudies doe je via www.zelhem.betteld.
nl/agenda. Zoek de week op waarin jij op de Betteld bent en klik op
‘inschrijven’. Kies de activiteit uit waar je aan wilt deelnemen en schrijf je in.

Ontdek je missie!
Inschrijven verplicht

Het leven is een soort survivaltocht; je begint met bepalen wat je koers en richting is. Dat gaan we in deze workshops ook doen. Eerst gaan we een algemene koers bepalen die voor iedere christen geldt, zoals een kompas dat
altijd naar het noorden wijst. Vervolgens gaan we in deze workshops specifiek aan de slag om jouw persoonlijke
doel in kaart te krijgen: Ontdek JOUW missie! Een missie geeft aan wie je bent, wat je doet en wat je wilt bereiken.
Deze workshop is een echte ‘doe’ workshop, verdeeld over 3 ochtenden van 10-11 uur. Maandag beginnen we
met een inleiding en de vraag: waar kom je vandaan? Woensdag gaan we aan de slag met de vraag: wie ben je?
Vrijdag sluiten we af met het antwoord vinden op de vraag: waar ga je naar toe?
Je krijgt na iedere workshop vragen en opdrachten mee. Neem daar rustig de tijd voor. Het hoeft tenslotte ook
niet allemaal in één dag af en helder te zijn. Eén ding moet je wel willen; er mee aan de slag gaan!
Een pittige workshop die je de kans biedt na te denken over de koers die je vaart en stil te staan bij de vraag of
dat past bij jouw missie. Wie durft?

SEMINAR | LOGOS-avonden
Inschrijven verplicht

Logos biedt een ontmoetingsplek voor student en wetenschapper. Wetenschap en de Bijbel – hoe integreer je die twee? Hoe gaan andere wetenschappers met dezelfde vragen om? Verschillende sprekers van LOGOS zullen elke
maandagavond in de zomervakantie een lezing houden over verschillende
onderwerpen.

Van Schuld Verlost
Aanmelden verplicht

“Nadat ik in 2013 onverwacht in de WW terechtkwam liep onze financiële gezinshuishouding in de soep. Om grote problemen te voorkomen en
om af te rekenen met onze schulden hebben we als gezin drie jaar onder
bewind gestaan. Over de lessen die wij in deze periode hebben geleerd
heb ik het boek ‘Al mijn schuld is weggedaan’ geschreven.
Die lessen (o.a. omgaan met schaamte en weten wie je bent) deel ik
graag met jou tijdens een interactief seminar, om het taboe dat op ‘armoede en schulden’ heerst te doorbreken. Ontdek de kracht van kwetsbaarheid, die hierbij een belangrijke sleutel is.
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Workshops
Vegan Church

Inschrijven verplicht
Veganchurch zal dit jaar twee
workshops houden op ons park.
Vegan church is geen
kerkgenootschap, maar een
platform die het verlangen heeft
om Christenen te bemoedigen
en te inspireren vanuit een
kosmocentrische Bijbelse visie. Gods liefde voor de hele schepping staat
hierbij centraal. Op deze manier willen ze keren en gemeenten inspireren om
met een frisse blik open te staan voor het rentmeesterschap zoals God dit
aan de mensheid heeft geschonken en om Gods liefde voor alles wat leeft te
delen met Elkaar. Wil je graag weten hoe jij het Christen zijn kan combineren
met ”groen bewust” zijn? Dan zijn deze workshops iets voor jou!

Creatief

Inschrijven verplicht, €5,00 per persoon, vanaf 6 jaar.
Esther verzorgt al 11 jaar gezellige creatieve workshops voor de Betteld.
Esther Zaal is door haar oma geïnspireerd om leuke dingen te gaan maken en
sinds 2015 heeft zij een eigen creatief bedrijfje.
Dit jaar kan je kiezen uit de volgende workshops:
•
Sieraden maken
•
Decoreren op canvas

Stichting Gave

In de week van 22-28 augustus zal
stichting gave te gast zijn op de
Betteld. Zij zullen deze week het
kinderwerk verzorgen en daarnaast
voor de volwassenen bijzondere,
uitdagende seminars geven.
Stiching Gave maakt kerken en
christenen bewust van de bijbelse
roeping om vluchtelingen gastvrij
te ontvangen. Gave helpt christenen
om vluchtelingen te zien, lief te
hebben en een plek te bieden in de
christelijke gemeenschap
Meer weten over deze organisatie?
Kijk gauw eens op hun website
www.gave.nl.
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Wanneer en waar welke workshop wordt gegeven vind je op het
programmablad van de huidige week.
Inschrijven voor workshops en bijbelstudies doe je via www.zelhem.betteld.
nl/agenda. Zoek de week op waarin jij op de Betteld bent en klik op
‘inschrijven’. Kies de activiteit uit waar je aan wilt deelnemen en schrijf je in.

Handwerk Cafe

Inschrijven verplicht
Het maakt niet of je al jaren ervaring hebt of dat je het handwerken
wil leren. Deze workshop is de ideale plek om creativiteit tot uiting te
laten komen.
Je mag je eigen creaties meenemen of je gaat samen met Elisa de
Geest de uitdaging aan om iets nieuws te maken. Iedereen is van harte
welkom.

De InSalvation
Online Academy
Inschrijven verplicht

Jafeth Bekx en Wim Hoddenbagh
geven een seminar als voorproefje
op de nieuwe InSalvation Academy!
Tijdens deze seminars laten ze zien
wat de academy inhoudt en zullen ze
al een paar onderwerpen behandelen.
Via www.insalvation.com/academy
kunnen mensen zich met de
speciale actiecode betteldacademy5
aanmelden om 10 weken met
InSalvation mee op reis te gaan
aan de hand van het bijbelboek
Exodus en hun gelijknamige album.
Dit doe je aan de hand van 10
online modules via een digitaal
platform met elk aandacht voor
inspirerende tedtalks (#Word),
krachtige aanbidding (#Worship) en
de praktische uitvoering met een
digitaal werkboek (#Workbook).
Tien modules, een hele zomer lang
en beschikbaar om daarna ook te
gebruiken voor jezelf, je gezin, je
jeugdgroep of huiskring.
TEDtalks van bandleden Jafeth Bekx,
Sifra Bekx & Tanja van Schuylenburg
en inspirerende gastsprekers als Wim
Hoddenbagh, Tiemen Westerduin,
David de Vos en Gor Khatchikyan.

SEMINAR | Rosaline

Inschrijven verplicht, toegang gratis.
Gezond leven in coronatijd, met
bijbelse tips & tops
Wat kunnen we zelf doen om een
goede weerstand op de bouwen? En
hoe doe je dit vanuit Bijbels perspectief? Ook gaat Rosaline in op wat de
Bijbel zegt over een pandemie zoals
we die nu kennen.
Rosaline Ratering McDonald is wekelijks te gast bij Groot Nieuws Radio
met lekkere en gezonde lunchtips. Ze is docent leefstijlcoaching en oprichtster van Gezond & Weldoen, opleidingsinstituut voor christen leefstijlcoaches (www.gezondenweldoen.nl), gediplomeerd voedingsdeskundige, sportinstructeur en geaccrediteerd stoppen met roken coach.

Dit jaar moet je je in
verband met de Coronamaatregelen voor elke
activiteit inschrijven via
onze website. Dit doen we
zodat we weten wie er in
de zalen zitten en kunnen
we controleren hoeveel
mensen er aanwezig zijn.
Ga naar www.betteldagenda.nl en kies de week
dat je hier bent. Klik op
‘inschrijven’. Let op, je
kunt pas een dag van tevoren inschrijven voor een
activiteit.
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Workshops
Alleengaandenochtend
Inschrijven verplicht

Alleen-zijn saai? Dat hoeft helemaal niet. Op de Betteld worden in het
hoogseizoen van de vakantieweken wekelijks op dinsdagochtend de
alleengaandenochtenden georganiseerd. Alleengaanden snappen elkaar en
trekken makkelijker met elkaar op.
Deze ochtend is bedoeld om mede-alleengaanden op een ongedwongen
manier te leren kennen en samen op te trekken. Ben je single, weduwe/
weduwnaar, gescheiden en van welke leeftijd dan ook, Join us!

Sprekers seminars
Inschrijven verplicht

Deze zomer zullen veel van onze sprekers in de week dat zij aanwezig zijn
een extra seminar geven over onderwerpen die zij op het hart hebben.
“het verstaan van Gods stem”, “De tijd waarin we leven”, “Evangeliseren en
uitreiken”, “God en je gezin”. Dit de thema’s van de seminars die deze zomer
voorbij gaan komen. Wil je weten welke seminar in jouw vakantie week
gegeven wordt? Kijk dan snel op de agenda van de Betteld en meld je aan of
blader even terug naar bladzijde 4!

EO BEAM komt naar je camping!
Inschrijven verplicht

Sta jij deze zomer op 25 juli op de Betteld in Zelhem? Super tof! BEAM, hét
jongerenmerk van de Evangelische Omroep komt namelijk deze zomer naar
je toe! De BEAM-redactie komt met een vette silent disco set (je weet wel,
disco met koptelefoons) de camping op z’n kop zetten. De toegang is helemaal
gratis en iedereen tussen de 13 en 24 jaar is welkom! Ben je nog geen BEAMlid? No worries, ook deze avond kun je direct BEAM-lid worden zodat je o.a.
ook vette BEAM truien kunt scoren. Zien we je de 25e om 21:00 uur? Tot dan!
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Wanneer en waar welke workshop wordt gegeven vind je op het programmablad
van de huidige week.
Inschrijven voor workshops en bijbelstudies doe je via www.zelhem.betteld.nl/
agenda. Zoek de week op waarin jij op de Betteld bent en klik op ‘inschrijven’.
Kies de activiteit uit waar je aan wilt deelnemen en schrijf je in.

Schip Logos Hope Live op De Betteld!
Inschrijven verplicht

Kom aan boord en ontmoet de internationale crew van
het zendingsschip van Operatie Mobilisatie! Vanwege
corona kan het schip niet naar Nederland komen,
maar… op deze avond bieden we jou een uniek kijkje
op dit bijzondere schip. Via een livestream krijg
je een rondleiding van Gino uit Curaçao, en hoor je
indrukwekkende verhalen van de crew over hoe mensen
ook in deze gekke tijd Jezus leren kennen. Als de
verbinding goed genoeg is, zal er ook ruimte zijn om zelf
vragen te stellen aan de bemanning. Zo is het net alsof je
aan boord bent van het schip! Welkom!

Mission Aviation Fellowship:
MAF bushpiloot komt langs!
Inschrijven verplicht

Deze vakantie komt er een junglepiloot van MAF langs. Kom zitten en
luister naar de spannende avonturen
van deze piloot! Waan je even in
de dichte jungles van Ecuador en de
mistige bergen van Colombia. Iedere
vlucht een andere lading: Indianen,
evangelisten, zieken, Bijbels, maffia,
varkens...
MAF zet vliegtuigen in om mensen
in afgelegen gebieden te bereiken
met hulp en het Evangelie. Deze
piloot vloog in de jaren ’70 en ’80
voor MAF. Levensreddende vluchten
waarbij het soms bijna zijn eigen
leven kostte. Hij vertelt een uur lang
prachtige verhalen voor jong en oud.
Ga mee op avontuur met deze piloot
met een missie!

Animatieteam

Speciaal voor onze kinderen en jeugd,
verzorgt Animatieteam.nl het sporten spelprogramma deze zomer.
Er is elke week een nieuw programma
met leuke activiteiten. Het schema
voor deze week kan je bij de receptie
krijgen.
Voor vragen kun je zaterdag van
14.00-17.00 terecht bij de Pagode
Voorkamp (tegenover de speeltuin bij
het plein).
Kosten
Bij de receptie kun je munten kopen

om aan verschillende activiteiten
mee te doen. Of je kunt ervoor
kiezen om een weekpas te kopen.
Je krijgt dan een bandje. Hiermee
kan je de gehele week meedoen
met alle activiteiten!
1 munt €3 euro (elke activiteit
kost 1 munt).
Weekpas € 7,50 p.p.
*Alle animatie onderdelen die in
de week agenda staan vermeld,
zijn gratis en voor kinderen van
3-8 jaar.
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Royal Adventure gaat deze zomer door! Dankzij de
versoepelingen van de maatregelen is het mogelijk om
programma door te laten gaan.
Het team van Royal Mission heeft weer gave spellen
voorbereid en er komen gave jeugd sprekers voor de
bijbelstudies. Kortom “hoogstaande activiteiten en
diepgaande ontmoeting”!

deelnemers zich voor de zaterdag voorafgaand aan
de week dat ze mee willen doen, willen inschrijven.
Je kunt je tot vrijdagmiddag 15:00 uur inschrijven. Dit
kun je online via www.betteld.nl doen.

Bij de receptie kunt je een programmaboekje voor
Royal Adventure ophalen. Hierin staat alle nodige
informatie over de gang van zaken tijdens Royal
Adventure met betrekking tot de maatregelen.
Opgave: i.v.m. de coronamaatregelen vragen wij de

Let op: aanmelden op zondagavond is niet meer
mogelijk. We streven ernaar om een het programma
geheel volgens de richtlijnen van het RIVM te laten
verlopen. Tijdige opgave is hiervoor nodig.
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MEGA KIDS
Het team van MEGA-kids staat weer voor uw kinderen
klaar! Zij zullen er voor zorgen dat uw kinderen een
geweldige tijd met elkaar en God zullen hebben.
Bij aankomst op ons park heeft u een kaartje ontvangen
voor MEGAkids. Heeft u deze niet ontvangen? U kunt
deze ophalen bij de receptie. Wij willen u vragen om
dit kaartje vooraf in te vullen en maandagochtend in te
leveren bij een van de MEGA-kids-leiders. We vragen
u om extra informatie zodat wij in geval van nood de
gegevens van u als ouders bij de hand hebben.
Het programma voor de Mini’s (groep 1 & 2) is bij het
schaapskooi. We hebben naast de schaapskooi een extra
tent opgezet voor de mini’s. Het programma voor groep 3
t/m 8 wordt in de Ark gehouden.
Inloop: 09.45 uur
Start: 10.00 uur
Vooraf aanmelden voor MEGA-kids is niet nodig. Kinderen
mogen met elkaar omgaan en spelen binnen 1,5 meter.
Ze moeten van de leiders (18+) wel afstand houden.
Heeft uw kind klachten? Dan mag hij/zij helaas niet
deelnemen aan het MEGA-kids programma.

Hulp gezocht!
Vele handen maken licht werk! Heb jij een
hart voor kinderwerk en zie je het zitten om
een weekje deel te worden van het MEGAkids
team? Dan kan jij je zondagavond tussen 19.00
en 20.00 opgeven. De coach zal bij de ark klaar
zitten om je aanmelding te ontvangen.
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Handig...
Heb jij ‘m al?
De Betteld app! En dit jaar kun je er nog
meer mee dan voorheen! Zo bestel je deze
zomer jouw eten bij de snackbar via de app
en kun je in het programmaoverzicht zien
wat er te doen is. Download hem snel!
Heb je een iPhone? Download dan eerst de
Recreatie-app uit de AppStore. Als de app
is geïnstalleerd open je de app. Je krijgt nu
een overzicht met parken te zien. Zoek in
de lijst naar de Betteld en selecteer deze.
De app verandert vanzelf in de Betteld app!
Voor Android is het net even wat
makkelijker: Zoek op ‘Betteld’ in de Google
Play store en download de app. Je kunt hem
meteen gebruiken.

Je kunt ons evangeliewerk steunen middels een gift aan onze ANBI stichting
“Ondersteuning Evangelieverkondiging De Betteld. Giften zijn belasting
aftrekbaar. Bij de ingang krijgt je vooraf aan de studie een flyer. Daarop staat
dat je ons geestelijk werk op drie manieren kunt ondersteunen:
• Je kunt de machtiging invullen
• Je kunt via de GIVT app geven (download de app)
• Je kunt abonnee worden van ons Bijbelstudie Platform (https://
od.united7.tv/channels/de-betteld)
De giften worden alleen gebruikt voor het evangelisatiewerk van de Betteld.
Alvast heel erg bedankt!

Horeca
Ook dit jaar is onze horeca gewoon open! Wel met wat aanpassingen her
en der, maar het eten en drinken zal er niet minder om smaken! Zo hebben
we sinds dit jaar een gezellige strandtent aan het meer en een relaxte
lounge bij het Café!

Snackbar

Ook dit jaar is de snackbar open om een lekkere snack te halen. Echter zijn
er wel een paar aanpassingen. De grootste aanpassing is dat je tijdens de
spits (17:00-19:30 uur) je eten kunt bestellen via de Betteld App! Dit betekent
dat je van tevoren je bestelling plaatst in de Betteld app en je een tijd kiest
wanneer je het ophaalt. Zo voorkomen we lange 1,5meter afstand wachtrijen
op het plein. Buiten de spits kun je gewoon binnen komen lopen voor een
snack of ijsje. Let op: het aantal zitplaatsen in de snackbar en het terras is
beperkt. Als je je bestelling komt ophalen, houd dan altijd 1,5 meter afstand
van anderen.

Terras

Het terras is geopend, maar alleen als je in de snackbar of het café een
consumptie koopt. Dit doen we vanwege het beperkte aantal plekken dat we
op het terras hebben vanwege de 1,5 meter maatregel. Er staat op het terras
een tafel met schoonmaakmiddelen. We vragen je om zelf je eigen tafel en
stoel te ontsmetten bij aankomst en vertrek. Tussendoor maken wij het terras
met regelmaat schoon. Nieuw op dit terras is dat er 2 leuke eettentjes komen
waarbij je een aantal dagen in de week vis en kebab kunt kopen.

Strandtent

Nieuw dit jaar is onze strandtent. Op
dit terras kun je terecht voor een lekker
drankje, ijsje of tussendoortje. Consumpties
zijn op dit terras verplicht. Bij de strandtent
is het ook mogelijk om parasols af te halen
om te gebruiken op het strand. Je betaalt
hiervoor alleen een borg.

Café & lounge

Ook bij het terras van het Café hebben we dit jaar vernieuwingen
doorgevoerd, namelijk een heuse lounge hoek. Kom gerust langs voor een
drankje, tussendoortje of alcoholvrije cocktail! Ook op dit vernieuwde terras
is een consumptie verplicht. In het Café zelf kun je terecht om een potje te
poolen, darten, een spelletje te spelen of gewoon een gezellig praatje.
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