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Hartelijk welkom beste CCC vriendinnen en -vrienden.  

Als commissie willen we u graag uitnodigen om 

naar het voorjaarskamp te komen op RCN (Bos) 

Camping De Jagerstee te Epe. U bent meer dan 

welkom! Epe op de Oost Veluwe. Een prachtig 

gebied om te fietsen, er op uit te trekken, mee 

te zwerven met de CCC of gewoon op de 

camping te chillen. En voor een echt 

buitengevoel hoef je het park niet eens af. Ja, 

een paar eeuwen geleden zeiden ze nog: De 

Veluwe is woest en bijster. (Bijster betekent: zeer woest, verlaten, 

gevaarlijk) Eén van de fietstochten voert nog langs de 

Bijsterbosweg.) Maar dat is wel veranderd. Een heerlijk lieflijk gebied 

met bos, heide, sprengen, weilanden, uiterwaarden. Dat staat ook 

mooi verwoord in het Eper en Heerder Volkslied:                                                                                                                                     

Woar de botterbluumpies en de margrieten bluuit, 

Woar op 't land die gulle rogge gruuit, 

Woar nog mensen woon'n die tevrèèden bint,  

Epe, da's mien därpien woar ik geboor'n bin.                                                          
(Dat geldt zeker voor mij, Bartje B.,  mien därpien, want ik ben er geboren) 

Ginds de Iesel met zien weerden 

Daor weer bosch en heuvelrand 

’t Is een lus, die bonte kleuren 

Noord of Zuud, ja Oost of Wes 

’t Is een prachtig Veluwsch landschap 

Deur zien bomen, heide, veld en grês 

Er is een mooi gevarieerd 

aanbod aan excursies en een 

interessant avondprogramma. 

De commissie heeft er zin in. U 

toch ook?  

Dus schrijf snel in, maar zeker 

voor 1 februari. (En denk niet: ’t 

Kump wèh) 

De commissie Vjk Epe 

 

 

 

 

 

Wapen van Epe 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieqvjRocnPAhXFVxoKHdumAxsQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Epe&psig=AFQjCNE3bVVWW-qmBKVk_gCW8uMCEzQtWg&ust=1475949188106963
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Samenstelling Commissie VJK Epe 

Wim en Alie Jansen                           

Mien en Bertus Bossenbroek, voorzitter 

Henk(en Sytske)Luiks, penningmeester 

Rinkje en Lammert de Boer              

Sjoerd en Tineke Paulus, secretaresse 

Voor de witte paal: Ben van Viegen, 

bestuurs gedelegeerde 

                                                               

De camping. Algemene informatie. 

1. De kampeervelden zijn autovrij. Nabij het kampeerveld zijn aparte 

parkeerplaatsen. Alleen bij aankomst en vertrek mag u met de auto 

de velden op.                                                                                                                   

2. Graag uw huisvuil in aparte containers deponeren. Glas, papier,       

karton en huishoudafval. Lege batterijen bij de receptie inleveren. 

 

3. Op de kampeerplaats heeft iedereen de beschikking over 10 

ampère.  

4. Voor alle plaatsen is gratis Wifi voor 1 apparaat beschikbaar.                    

5. Afvalwater opvangen en in chemisch toilet storten.                                                                                       

6. In geval van nood:                                                                         

a. bel 112.                                                                                          

b. bel de receptie 0578 613 330. Dan toets u een 9 en u wordt 

automatisch doorverbonden met 

de dienstdoende medewerker. 

Vermeld duidelijk uw naam en 

plaatsnummer. Zij openen de 

slagboom en helpen verder.                                                                

c. Pas daarna waarschuwt u de 

commissie. Dat kan ook per 

telefoon: 06-30 85 88 49.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjozYih3M3PAhUGSRoKHYA7CXsQjRwIBw&url=http://www.campingcard.nl/nederland/gelderland/epe/rcn-vakantiepark-de-jagerstee-105615/&psig=AFQjCNEQ8Yh0ixLcSBeYwT5mvx1RaSu2tQ&ust=1476102349172538
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7. Huisarts.                                                                        

Huisartsenpraktijk:   010 270 4003                                                          

Spoed op werkdagen: 0578 620 777 

8. Huisartsenpost. ’s Avonds en in het weekend: 0900 600 9000                        

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Albert Schweitzerlaan 31, Apeldoorn 

9. Apotheken.                                                                                                                   

Service Apotheek Epe. Willem Tellstraat 17, Epe  0578 627199                      

Noord Veluwse Apotheek. Hoofdstraat 54, Epe 0578 612233 

10. Tandartsen.                                                                           

S. Scheffer. Ds. Prinsweg 20, Epe   0578 612296                      

M. Wolters. Stationsstraat 4a, Epe   0578 620067  

11. Advies camping manager Wouter van Reeven: “Kom liever 

niet aan op vrijdag 31 maart. Die dag gaat de camping open voor  

seizoens plaatsen. Dan staat er een lange rij voor de ingang. Wil je 

toch op vrijdag komen, doe het dan na 3 uur.”                                                                                        

                                                                                                         

Adres camping en route 

RCN Camping De Jagerstee                                                                         

Officiersweg 86, 8162 NR, Epe. 0578 613330 

Voor hen die geen gebruik maken van een navigatie systeem enkele 

opmerkingen over de route. Camping De Jagerstee ligt aan de 

Westkant van Epe in het bos. In de richting van Nunspeet. Vanuit het 

westen verlaat je de A28 bij afslag 15 Nunspeet Oost/Epe. Via de 

N795 gaat u richting Epe. Na een rotonde is het de N309. Vanaf de 

rotonde na ongeveer 1400 m. linksaf de Koekenbergweg op. De 

Officiersweg is 1200 m. verder rechtsaf.                                   

Vanuit het oosten, noorden en zuiden. Verlaat de A50 (Zwolle-

Apeldoorn) bij afslag 27 Epe(Nunspeet) Volg de N309 richting 

Nunspeet bijna 5 km en sla dan rechtsaf de Koekenbergweg op. De 

Officiersweg is 1200 m. verder rechtsaf.  

Vanuit het centrum van Epe kun je ook de Officiersweg nemen. Dat is 

een zijweg van de Hoofdstraat in Epe Noord. 
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Afspraken 

1. Afmelding voor het clubkamp wegens ziekte of andere 

omstandigheden moet z.s.m.  worden gedaan bij de penningmeester 

Henk Luiks 0341 431581 of 06 55748406. 

                                                                                                                                                       

2. Het kampgeld en andere inschrijfkosten moeten direct na het 

versturen van het aanmeldingsformulier aan de penningmeester van 

de commissie, dhr. Henk Luiks, worden overgemaakt op nummer 

NL82RABO0116743123 ten name van de Chr. Caravan Club, in ieder 

geval vóór de gestelde datum van 1 februari. U bent pas 

ingeschreven als de penningmeester het door u verschuldigde bedrag 

op de rekening heeft ontvangen.   

3. Bij afmelding van het kamp worden de faciliteits- en 

organisatiekosten en ook de kosten van excursies e.d. die al door de 

commissie zijn betaald of al zijn vastgelegd, niet terugbetaald. Wij 

adviseren daarom een annuleringsverzekering af te sluiten.  

4. De leden die deelnemen aan activiteiten, ongeacht hun verblijf op 

of buiten de camping, betalen de organisatie- en faciliteitkosten en 

ook de bijdrage koffie/thee.  

5. I.v.m. de zondagsrust is het niet mogelijk met uw caravan of 

camper op zondag aan te komen. Vertrekken op zondag kan slechts 

vanwege dringende redenen en alleen in overleg met de commissie.                                                                                                                        

Erger uw medeleden s.v.p. niet door uw activiteiten op zondag, bijv. 

het verwijderen en opruimen van een luifel of voortent!  

                                                                                                                                                              

6. Voor het houden van een reünie van een reisgroep tijdens het 

clubkamp dient tijdig overleg met de commissie te worden gepleegd. 

Kampactiviteiten mogen niet worden doorkruist.  

7. Wie niet vóór de op het aanmeldingsformulier vermelde datum 

voor een clubkamp heeft ingeschreven en/of betaald, loopt het risico 

niet meer aan het kamp of aan excursies te kunnen deelnemen.  

8. Deelnemers die medicijnen gebruiken, dienen een Europees 

Medisch Paspoort of tenminste een nog geldig Medicatieoverzicht bij 

zich te hebben. Het kan veel moeite en spanningen bij u en ook bij 

de commissie voorkómen.  
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9. Als men vanwege bijzondere omstandigheden niet voor een 

clubkamp heeft kunnen inschrijven en men wil alsnog deelnemen, 

dan moet men zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór men komt, 

telefonisch overleg plegen met de commissie over de mogelijkheden 

en de kosten. 

10. Huurders van een bungalow, vakantiewoning of stacaravanchalet 

dienen zelf te boeken bij de camping en rechtstreeks aan de camping 

te betalen. Hierbij wel vermelden dat het voor het CCC 

voorjaarskamp is. De stacaravanchalets met de 

nummers 181 t/m 188 liggen aan de Beukenlaan dicht 

bij de CCC plaatsen.  Natuurlijk wel vermelden op het 

aanmeldingsformulier. 

11. Hebt u problemen? Bel de commissie 06-30 85 88 49. We willen 

u graag helpen. Dag en nacht bereikbaar! Ook dat nummer even 

bellen als de commissie bij uw aankomst niet meer bij de ingang is.  

Alternatieve CCC fietstocht: Epe anders. 

Doe net als deze CCC-ers. 

Trek er zelf op uit. Bij Epe 

denk je aan bossen en 

heide. Wil je wat meer 

uitzicht en weilanden, fiets 

dan in oostelijke richting 

langs weteringen (vroeger 

door monniken gegraven 

om de moerasstreek te ontwateren) weilanden en uiterwaarden en 

over de IJsseldijk. Een voorbeeld. Start in Epe centrum bij knooppunt 

62. Naar 64 en vervolgens 67 en 69 naar dorp Oene. Dan naar 70 

dicht bij de IJssel. (Olst ligt aan de overkant) Over de IJsseldijk ga je 

naar 97. Via 51 naar 31 bij Wijhe. Kn.p.92 Vorchten is 3,6 km verder 

en vandaar over onder andere de Kavelweg richting Heerde naar 

nr. 93. Vervolgens 94 in Heerde, 95. 61, 62 en je bent weer in het 

centrum van Epe. (een eindje voor kn.p. 62 kun je ook de 

Officiersweg op naar de camping) Ruim 37 km. Wil je de tocht iets 

uitbreiden,(5 km??) ga dan bij 70 naar Olst met de pont. Via 71, 56, 

59 en 30 naar Wijhe. Bij 32 neem je pont weer terug naar de Veluwe 

en je bent bij 31. Zie hierboven. Een prachtige tocht.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiem8_ys8nPAhUHXBQKHV-ODjQQjRwIBw&url=http://www.jongeneeltrapmontage.nl/home/&psig=AFQjCNHSkeU-DG3Flkb8EsJrrbFQiiasmw&ust=1475954098468504
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL6b_a2NzPAhWFtBQKHSnTDaAQjRwIBw&url=http://www.wielerflits.nl/nieuws/55808/ccc-sprandi-polkowice-wint-ploegentijdrit-coppi-e-bartali-rebellin-nieuwe-leider.html&psig=AFQjCNGKgCtuM97uJtp9QQ05sACCLSmjdQ&ust=1476616803934227
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Excursie: Zwerf mee met Bartje B.  

Bartje B.??? Ja, ik ben in Epe 

geboren als Bart Bossenbroek aan 

Vemderweg 20. In een heel oude 

typisch Veluwse boerderij gebouwd 

in 1717. Met inderdaad nog 

bedsteden en een opkamer boven 

de kelder. Het Veluws Museum 

Hagedoorns Plaatse uit 1715 is net 

zo gebouwd, maar dan wat kleiner. 

Op zaterdag- en zondag middag 

gingen we vaak met het hele gezin 

fietsen. Zwerven door de bossen 

en over de heidevelden. Prachtig 

was dat. Nou die nostalgische  

route gaan we weer fietsen. Niet 

op knooppunten, maar dwars door 

bossen, soms over slingerende 

zandbospaden. Geen mul zand. 

Via de Ossenstal (waarom die naam?) slingeren we door dicht bos 

naar de Hertenkamp. Vandaar gaan we naar de Renderklippen, 

heuvels die overgebleven zijn van de 

stuwwallen uit de ijstijd. (Zie voorkant 

boekje) Een prachtig heidegebied met 

vennen zoals het Pluizenmeertje. We 

zoeken de schaapskooi op en de 

Sprengen. Zodra we de bossen uit 

komen, gaan we koffiedrinken bij de 

Horsthoekruiters. We horen wat een 

Wijerd is en wat dat met sprengen te maken heeft. We komen door 

buurtschap Vemde en tussen De Grift en 

het Kanaal fietsen we over het Jaagpad in 

zuidelijke richting naar een Kopermolen en 

de Koperen Ezel, waar we nog iets drinken. 

Een prachtige ochtend fietstocht van 

ongeveer 30 km. Zwerf mee met de CCC.                                                  

Maar…… maximum aantal deelnemers 60!  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjskLKth7nOAhUK1RQKHVqHDCgQjRwIBw&url=http://straatkaart.nl/8161AS-Norelbosweg/media_fotos/renderklippen-path-epe-ql4/&psig=AFQjCNEV6vcGpG2lWTxvz7LwPKdLXyep9g&ust=1470993163418803
https://voskuja.wordpress.com/?attachment_id=11259
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil0IztttjPAhVBEBQKHVc-AvoQjRwIBw&url=http://rijksmonumenten.nl/monument/15330/de-kopermolen/epe/&psig=AFQjCNHs6V-9XYjLFbIH2Hfh5DtNYtfyYQ&ust=1476470310555922
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Excursie: Zwerven over de Veluwe                     

Een prachtige dagfietstocht, waarbij we al zwervend via knooppunten 

het hart van de Veluwe doorkruisen. Het is een semi Happen en 

Trappen gebeuren. We duiken al gauw de bossen in. Tussen 

knooppunt 21 en 20 vanaf de 

Molenweg kon je vroeger, vóór 

de bossen aangelegd werden op 

de Veluwe, Harderwijk zien 

liggen. Je keek toen over de 

heidevelden met zijn vele 

schapen. Kleine stukjes heide 

komen we nu ook nog tegen.                                                        

Net ten Z. van kn.p. 18, aan de 

Pas-opweg (wat een naam zeg), 

ligt het Verscholen Dorp. In de 

oorlog bivakkeerden hier tot zo’n 90 onderduikers in 9 half in de 

grond ingegraven hutten. Het was een zeer dicht gegroeid perceel 

met jonge dennen bomen. (Zie blz.15) Twee hutten zijn nagebouwd 

en die bekijken we even. In Vierhouten staat koffie-met voor ons 

klaar in hotel de  Vossenberg. In het lounge gedeelte van het hotel 

staan 3 vitrines met allerlei spullen 

en informatie over het Verscholen 

Dorp. Een minimuseum dus.                                                             

Via de Elspeterheide gaat de tocht 

verder naar Elspeet, waar we bij het 

Oud Veluwsch Eethuis een 

pannenkoek met 1 topping 

/ingrediënt gaan eten. Uitsmijter, 

broodje of tosti 

mag ook. We rekenen de consumpties zelf af. (net 

als bij Happen en Trappen gebeurt) We nemen de 

Gortelseweg en Langeweg naar Gortel en Niersen, 

dwars door het Kroondomein. In Vaassen is er een 

drankje voor iedereen bij Eethuis Eekterzicht aan 

Dorpstraat 64.  Door open gebied met weilanden 

fietsen we terug naar Epe. De tocht is ruim 45 km 

lang. Echt Veluwe!       

Zwerf mee met de CCC.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-ibCt5K_PAhUDHxoKHde8DOwQjRwIBw&url=http://straatkaart.nl/8075BA-Schapendrift/media_fotos/berk-elspeter-heide-Qin/&psig=AFQjCNHG3MW1OEqODAZlfb7YvIa6VBSndg&ust=1475073772287507


 

 

  

10 Zwerf mee Met de CCC 

Excursie: Ezelwandeltocht met 

picknick. 

Ja, dat wordt heel bijzonder. CCC-ers die 

door de bossen gaan wandelen met een 

ezel. Bij de Koperen Ezel in Epe hebben ze 

50 zachtaardige lieve ezels, die graag met 

ons op stap gaan in hun rustig eigen 

tempo. Het personeel van de Koperen Ezel 

komt de ezels brengen bij de camping en 

ze nemen ook ezelhuifkarren mee. 

Volwassenen mogen niet op een ezel 

rijden. Dus dat wordt wandelen met een 

groep van zo’n 15 mensen. Ook de huifkar is niet voor het vervoer 

van volwassenen. (Behalve in een 

noodgeval voor 1 persoon.) In de 

huifkar gaan de picknick pakketten van 

de Koperen Ezel mee en iedereen die 

een klein klapstoeltje voor de picknick 

mee wil nemen, kan dat ook in de 

ezelhuifkar leggen. Bij het 

picknickpakket zit wat drinken, maar 

voor onderweg zelf graag ook wat drinken meenemen. De tocht 

duurt, inclusief de picknick ongeveer twee en een half uur.  

Excursie: Wildspeurtocht.                                      

Bij de wildspeurtocht gaan we met Jan Niebeek op zoek naar het 

Veluwse wild. Tijdens de wandeling van twee en een half uur door de 

prachtige bossen van het kroondomein bij Gortel wordt er gespeurd 

naar edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. Ook vertelt Jan 

veel over de natuur en het aanwezige 

wild. Er is een grote kans dat we 

tijdens de wandeling deze wild 

soorten tegenkomen. De tocht vindt 

in de avonduren plaats. Beperkt 

aantal deelnemers, want er zijn niet 

veel avonden vrij. Schrijf snel in! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicsbXop7XPAhVHBBoKHZpJAo8QjRwIBw&url=https://www.fietsnetwerk.nl/knooppunt/de-koperen-ezel-epe&psig=AFQjCNF0rPX3i6Vyx2TR7t7015iRTA4uJA&ust=1475263326841161
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj4kdjxor7OAhXE8RQKHXL_DnkQjRwIBw&url=https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/wildspeurtocht-zie-de-veluwe-leeft--4e07abc5-f5d7-4957-9808-f3f2ab076c84&psig=AFQjCNHOZQLAiOxdayo6OEuj8IXrayKw1g&ust=1471173365698526
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Excursie: Hattem Cultuurstad 

En wat heeft je schoonmoeder met een 

speculaas vrijer te maken? Dat gaat u horen in 

het “Nederlands Bakkerijmuseum” tijdens de 

bakdemonstratie, nadat u het grootste en 

veelzijdigste bakkerij museum van Nederland 

bekeken heeft.   

Hier wordt de geschiedenis van brood en banket 

op een smakelijke en visuele manier 

gepresenteerd.  

Daarna gaan we in een anderhalf uur durende 

wandeling onder leiding van een stadsgids 

Hattem bekijken. De Grote- of Andreaskerk, de 

Dijkpoort, de historische stadsboerderijen en 

het uit diverse panden 

samengestelde stadshuis, zijn 

een bezoek meer dan waard. 

In het Bakkerij museum 

drinken we  met elkaar koffie 

+iets lekkers erbij. 

 

Er is nog veel meer te zien in 

Hattem, wat we niet allemaal 

bekijken kunnen op deze halve dagtocht. Daar is het echt te veel 

voor.  

We gaan met de eigen auto 

naar Hattem, heeft u nog 

tijd en zin, dan kunt u 

gezellig gaan winkelen of 

wat musea bekijken. Het is 

zeker de moeite waard!  

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjLnY-5vdjPAhXMWBQKHQIXDVMQjRwIBw&url=http://www.bakkerijmuseum.nl/kalwiblo/index.php?t%3D11%26h%3D80&psig=AFQjCNFMgqqC2pzFLsvqp_carsAjYf7l_w&ust=1476472062104324
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbv62h8uPPAhXFtRoKHbF5DDkQjRwIBw&url=https://jangrlng.home.xs4all.nl/hattem_nhkerk.html&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNH5Im0wuQDjaDiLxRriCSHChG0L2w&ust=1476864181088518
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Programma Voorjaarskamp Epe 

Aankomst deelnemers dinsdag 28 maart t/m zaterdag 1 april 

Zaterdag 1 april openingsavond. (JdH meenemen)      

19.00  Zaal open voor onderlinge ontmoeting met koffie/thee.                                                  

19.30  Opening van het kamp door het bestuur van de CCC.             

  Lief en Leed van de CCC en welkom nieuwe (gast)leden.                                                

  Overdracht leiding aan de commissie vjk Epe.                        

  Welkom door de voorzitter van de commissie Epe.             

  Introductie van RCN Camping De Jagerstee door                  

   dhr. Wouter van Reeven, de parkmanager.                

  De commissie presenteert zich.                                             

  Mededelingen en sluiting. 

Zondag 2 april. (zangbundel Joh. De Heer meenemen)        

10.00    Samenkomst. Voorganger ds. M. Visser uit Nunspeet.            

                    Collecte: Tweede Mijl Amsterdam. 

                    Na de dienst koffie/thee.                

19.30    Zangdienst o.l.v. Sytske Luiks en                       

           Rinkje de Boer. 

Maandag 3 april.                                                                                                          
             Excursies: zie publicatieborden.                                       

16.00    Inloopuurtje in de zaal.                                                     

17.00    Kennis maken nieuwe leden met bestuur CCC.                             

19.00    Coördinatorenvergadering.  

Dinsdag 4 april.                                                                
    Excursies: zie publicatieborden.                                            

16.00    Inloopuurtje in de zaal.                                                     

20.00    Optreden Dameskoor “’t Kump Wèh” uit Epe.                       

      (JdH meenemen) 

Woensdag 5 april.       

              Excursies: zie publicatieborden.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

09.00     Bustocht. Instappen vanaf 08.50.                                      

16.00     Inloopuurtje in de zaal.                                  
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  Donderdag 6 april                                                                                 
     Excursies: zie publicatieborden.                                                   

16.00     Inloopuurtje in de zaal.                                                       

20.00     Ds. A.F.Troost: “De vingers van Gods hand. Trekken door                                  

     Nederland, een causerie met poëzie en samenzang.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                     (JdH meenemen)              

Vrijdag 7 april.                                                           

     Excursies: zie publicatieborden.                            
14.30    Creamiddag met activiteiten.  

 

Zaterdag 8 april.                                                    
09.00    Zaal open voor ontmoeting en koffie.                               

09.30    Ledenvergadering CCC volgens agenda. 

 

18.00     Zaal van Meet & Eat / De Keet van Heerde open.            

18.30     Aanvang koud en warm Veluws Buffet. 

 

Zondag 9 april. (JdH meenemen)                                                               
10.00     Samenkomst. Voorganger ds.U.W.van Slooten uit Ermelo.     

               Collecte: Shaare Zedek ziekenhuis Jeruzalem.  

      Na de dienst koffie/thee.  

19.30     Zangdienst o.l.v. Alie en Wim Jansen. 

Na afloop afscheid nemen onder          

het genot van een kopje koffie of thee.   

  

Maandag 10 april en dinsdag 11 april.                                                           

               Vertrek deelnemers CCC Vjk Epe. 
 

Goede reis en tot ziens op het             

CCC najaarskamp. 

      

 

  

                                                           
            

 

       

 

                                                                                       

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT8oXzgNbPAhWEXhQKHer3CP4QjRwIBw&url=http://www.shaarezedek.nl/&psig=AFQjCNE4R8RV-ekpK5Usi6bRcJ7k2PKsIg&ust=1476387129008862
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_pdzBh9bPAhWBWhQKHcloDjMQjRwIBw&url=http://dutchaidan.blogspot.com/2012/08/lege-nest-syndroom.html&bvm=bv.135475266,d.d24&psig=AFQjCNHGop2MCvSpdUOzz2uvYa8YbP_AvA&ust=1476388849841590
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOn-jZidbPAhWFUhQKHXBIBTgQjRwIBw&url=http://www.animatieplaatjes.nl/caravans.html&bvm=bv.135475266,d.d24&psig=AFQjCNE7LHzEalbW6BIezYjoI3qmvtpXFg&ust=1476389500302527


 

 

  

14 Zwerf mee Met de CCC 

Excursie: Gezellige en interessante bustocht.                                  
 

Op woensdag komen we na een busrit van een uurtje  in Dalfsen, 

waar de koffie met wat lekkers er bij voor ons klaar staat. Daar 

bezien we ook de kopie van het 

prachtige schilderij de Nachtwacht 

van Rembrandt.  Die is door de 

kunstenaar Jan van der Horst op 

ware grootte gemaakt, 3.90 bij 

4.80m. Dat is inclusief de 

zijstukken, die er bij het originele 

schilderij eens zijn afgesneden.  

Het is een groepsportret, dat op 

een voor die tijd ongebruikelijke wijze werd samengesteld. Wij 

krijgen er een toelichting bij.  
De bus brengt ons daarna naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. 

Daar staat een goede lunch voor ons klaar met een lekkere kop soep. 

Na informatie over verschillende delen van de Orchideeënhoeve 

kunnen we deze 25.000 vierkante meter overdekte tuinen gaan 

bezien met de 

duizenden 

soorten wilde 

en zeldzame 

orchideeën. In 

de Vlinder 

Vallei, de 

grootste 

vlindertuin van 

Europa, zien we hoe ontelbaar veel kleurrijke vlinders rondfladderen. 

Meer dan 80 papegaaitjes vragen onze aandacht in de Lorituin. Deze 

zogeheten lori’s eten een cupje nectar leeg uit onze handen en 

showen hun capriolen. In de kwekerij zien we hoe de orchideeën 

worden gekweekt. 2 soorten aapjes roetsjen ons voorbij in het  

Amazone Regenwoud. In het water zien we 

daar grote kooikarpers, 

roodstaartmeervallen en schildpadden. En 

dan is er ook nog de geheel nieuwe en pas 

geopende “zwevende bloementuin”! 

Vermoeid maar voldaan wordt het dan weer 

tijd om terug te gaan naar onze camping. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjIWz9trPAhWBOxoKHSD0APwQjRwIBw&url=http://www.dagjeuit.net/nederland/overijssel/overijsseltapijtendenachtwachtendevecht.aspx&psig=AFQjCNHOpD-D9ZepPajqTy7VubH-8bdoYg&ust=1476556069528118
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_PfH99rPAhWDvBoKHdbYCWoQjRwIBw&url=http://www.orchideeenhoeve.nl/&psig=AFQjCNEJOSYAvGfwEAc__A_sQzSZkvPCUA&ust=1476556438011334
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ6vWV-NrPAhWDthoKHdY0C7EQjRwIBw&url=http://www.nature-pictures.org/nl/collection/107/3904/&psig=AFQjCNEIArTdf0vaAFXHDXI-LF1x49ioqw&ust=1476556598085214
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Excursie: Veluws Museum Hagedoorns Plaatse  

In deze oude boerderij uit 1715 (300 jaar oud!) leidt een gids ons 

rond in Eper klederdracht. Omdat de boer en de boerin net even weg 

zijn, kunnen we rond kijken in de 

boerenwoning en ervaren hoe daar 

een Veluws boerengezin leefde aan 

het begin van de vorige eeuw. Op de 

deel en in de schuren staan machines 

en gereedschappen, die toen op het 

land gebruikt 

werden. Verder 

is er een moestuin en een bijenstal. En in de 

nieuwe kapschuur zijn wisselende exposities 

over streekgeschiedenis en eigentijdse kunst. 

Bewonder ook de Veluwse klederdracht in de 

grote vitrine of haal herinneringen op bij 

de verzameling met oud speelgoed en 

schoolspullen. We worden ontvangen met een 

kopje koffie of thee en een plak krentenstoete met roomboter. 

Het Verscholen Dorp. Extra informatie.  

Met de fietstocht “Zwerven over de Veluwe” kom je net ten Z. van 

knooppunt 18 aan de Pas-opweg langs Het Verscholen Dorp. Het 

dorp werd in de Tweede Wereldoorlog tussen februari 1943 en 

oktober 1944 bewoond door gemiddeld 90 

onderduikers in 9 half in de grond ingegraven 

hutten. Het lag in zeer dicht begroeide percelen 

met jonge dennenbomen. De bekendste bewoner 

was Godfried Bomans. Opa Bakker coördineerde 

samen met zijn vrouw Tante Cor de 

bevoorrading. Wat een werk moet dat geweest zijn! Op 29 oktober 

1944 werd het kamp ontdekt door twee Duitsers, die op grof wild 

gingen jagen. Ze zagen 2 jongens met een emmer water lopen en 

gingen snel meer soldaten optrommelen. Acht Joodse onderduikers 

die niet wisten te ontkomen werden gefusilleerd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1944
https://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_Bomans
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWw-yU_trPAhVDshQKHZjJAbsQjRwIBw&url=http://www.epernet.nl/index.php/diversen/3872-hagedoorns-plaatse-300-jaar-1&psig=AFQjCNHEUMHzO0BNMtA-v256sdN40pgObA&ust=1476558192161170
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9hMf0_trPAhXEPhQKHSRSBcAQjRwIBw&url=http://www.zoover.nl/nederland/gelderland/epe/veluws-streekmuseum-hagedoorns-plaatse/fotos&psig=AFQjCNHCopMmnz8lP5TPqzFHWjrnl9Jwzg&ust=1476558368103015
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIzPLp7eHPAhXIPRQKHQV5AZgQjRwIBw&url=http://www.verscholendorp.eu/nl-nl/Het-onderduikerskamp/Historie-onderduikerskamp&psig=AFQjCNGTZyv-DfbqhIOqeo5Yd_ecyXYPjg&ust=1476793999005456
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Avondprogramma: Gezellige kooravond 

 

Dinsdagavond treden voor u op de dames van het koor “’t 
Kump Wèh” (een Eper uitdrukking) uit Epe. Het koor 

bestaat uit ongeveer 27 leden en staat onder de 
bezielende leiding van de dirigent Peter Witteveen uit 

Emst. Zij zingen een breed repertoire van Nederlands 
talige liedjes tot musical en wereldmuziek. 

Plezier en gezelligheid staan bij hen voorop. Maar er 

wordt ook veel aandacht besteed aan de zangkwaliteit.  

 

In januari 2018 bestaat het koor “’t Kump Wèh” 20 jaar 
en met de voorbereidingen voor dat feest is men al druk 

bezig. Zij hopen met u samen op een fijne avond. 
 
Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij 

gaat. -- Spreuken 16:9 
  

http://www.dagelijkswoord.nl/bijbel/Spreuken%2016:9
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjrYrl-9rPAhWJ2BoKHXU3DcAQjRwIBw&url=http://veluweland.nl/deel-je-nieuws-activiteit/cultureel-caf%C3%A9-met-koor-t-kump-w%C3%A8h-57896&psig=AFQjCNH6n5rnoVGO3WpnpFFDVKOvSu954Q&ust=1476557574633087
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Avondprogramma. Causerie ds. A.F.Troost. 

“De vingers van Gods hand. Trekken door 

Nederland, een causerie met poëzie en 

samenzang.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

André Troost werd geboren in 1948 te                    

's-Gravenhage. Hij was pastoraal werkzaam in het 

Land van Heusden en Altena en de Langstraat, als 

jeugdwerkpredikant verbonden aan het Brabantse 

jeugdcentrum 'De Crocus' te Doeveren bij 

Heusden. Later werkte hij te Asperen en Ermelo. 

In 1994 zette hij zijn pastoraat voort in 

Zunderdorp én Amsterdam, waar hij zeven jaar 

lang op zondagavonden de 'Diensten met Belangstellenden' leidde in 

de Engelse Kerk aan het Begijnhof. In 2001 ging hij terug naar Brabant 

en werd hij predikant van de Protestantse Kerk in Nederland in en rond 

de Grote of Catharijnekerk in de vestingstad Heusden aan de Maas. 

Sinds juli 2012 woont hij als emerituspredikant opnieuw in Ermelo. Hij 

is echtgenoot, vader en grootvader. 

In de loop der jaren schreef hij tientallen boeken, 

onder andere diverse bijbelse dagboeken (zoals 

Aan stille wateren en een dagboek bij de psalmen: 

Alleen bij U), meditatieve lectuur, het boek Morgen 

zal het Pasen zijn (over de vraag naar het 'waarom' 

van het lijden), de vertelling De hovenier, en twee 

bundels met respectievelijk 322 en 126 liedteksten: 

Zingende gezegend en Voorzichtig licht.  

Met zijn liederen verschenen drie cd's, getiteld De 

vreugde vrolijk tegemoet, Lof zij het licht en Voorzichtig licht. Over het 

bijbelboek Prediker schreef hij Praten met Prediker, in 2006 

genomineerd voor de 'Publieksprijs christelijk boek'.  

Uitgesproken theologisch van karakter zijn de boeken Dat koninkrijk 

van U. Hoe kan Jezus de Messias zijn? en Engel naast God. Hoe 

goddelijk is Jezus? Ook voor kinderen schreef hij, bijvoorbeeld de door 

Willeke Brouwer geïllustreerde kinderbijbel Alle mensen met 124 

verhalen over personen in de Bijbel, van Adam tot Paulus.  
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Creamiddag met activiteiten. 

Op de vrijdagmiddag willen we er weer een gezellig samen zijn van 

maken met veel onderlinge contacten met koffie, thee of een drankje 

erbij.                                                                                        

Ook het rad van avontuur  willen we zo af en toe 

laten draaien, omdat het  reuring in de tent brengt 

en onze opbrengst voor de liefdadigheidsdoelen wat 

verhoogt. Als u per equipe een ingepakt presentje 

meebrengt voor deze activiteit van minimaal 3 a 4 

euro dan kunnen we het 

rad  laten draaien.  

We willen ook  wat 

kraampjes neerzetten zodat 

er artikelen kunnen worden verkocht voor 

goede doelen en het idee van een marktje de 

sfeer verhoogd. 

Ook willen we het een en ander op de bakplaat verwarmen en er een 

lekker hapje van maken, zodat u de inwendige mens ook  kunt 

versterken. 

We hebben weer een kraam van overnodig voor uw caravan. Dit 

kunt u inbrengen, als het niet verkocht wordt mag u het weer 

meenemen. 

Als u een kraampje wilt hebben of een presentatie wilt verzorgen 

geef dit dan door via de email naar: 

Emailadres : wjansenvh@hetnet.nl   of mobiel 06-23253385. 

 

Graag 1 cadeautje per equipe 

meebrengen. 

Munten voor een drankje tijdens 

het afscheidsdiner zijn deze middag 

weer te koop. 

mailto:wjansenvh@hetnet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpw6_Jpt3PAhVCKsAKHcM_BegQjRwIBw&url=http://verhuurwinkelwaddinxveen.nl/marktkraampjes/510-xl-marktkraam-huren/&psig=AFQjCNEsOHh44NcpS390tMj55fBNmA4yYA&ust=1476637759923232
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiKsPf3p93PAhUhJ8AKHSdLDYAQjRwIBw&url=https://www.huren.nl/p1331/rad-van-avontuur&psig=AFQjCNG5Yg5XnrHyBgOyVClN2UsGp_y7sA&ust=1476637986226060
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Collecte: SHAARE ZEDEK ziekenhuis te Jeruzalem. 

Toen in 1980  het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen werd, 

waren alleen de drie ondergrondse en twee bovengrondse 

verdiepingen volledig ingericht. De overige zes verdiepingen werden 

stapsgewijs in gebruik genomen.                                                  

Een belangrijke reden 

voor betrokkenheid is 

gelegen in het feit dat het 

ziekenhuis een pro life 

ziekenhuis is en dus de 

beschermwaardigheid van 

het leven waarborgt, 

abortus en euthanasie 

worden op Bijbelse 

gronden afgewezen. Deze identiteit geeft het ziekenhuis op basis van 

de Thora niet prijs. Men laat op dit terrein geen overheidsinmenging 

toe hetgeen betekent dat er niet of nauwelijks overheidssteun wordt 

ontvangen. Het ziekenhuis is hierdoor sterk afhankelijk van giften die 

grotendeels door acht Joodse organisaties wereldwijd en door 

Stichting Shaare Zedek Nederland als enige christelijke organisatie 

worden binnengebracht. Ondanks  deze tegenwerking is het 

ziekenhuis het grootste in Jeruzalem en wereldwijd toonaangevend 

op het gebied van eerste hulpverlening bij aanslagen e.d. 

Project 2015-2016 is de noodzakelijke 

aanpassing van de afdeling spoedeisende 

hulp. Deze afdeling behandelt meer dan 

130.000 gevallen - zowel Jood als Arabier is welkom -  per jaar en 

dat neemt nog jaarlijks toe door aanslagen en oorlogshandelingen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2v6vtn8PPAhWKOxQKHbt5BFAQjRwIBw&url=http://www.hospitalwithaheart.ca/news-media/press/&psig=AFQjCNGS7c8sPd71EmFBsoKzVIoMpKmsnw&ust=1475742118293928
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rd.nl/image/policy:1.278215:1467267348/shaarezedek.jpg?f%3D16x9%26$p$f%3Dd389558&imgrefurl=http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/directeur-shaare-zedek-is-religieus-ziekenhuis-1.278216&docid=BzmC1-RFef4ZVM&tbnid=Znz4jkFMSFaW6M:&w=1024&h=576&bih=685&biw=1438&ved=0ahUKEwjGk8bmoMPPAhXCWRoKHYUsArgQMwguKBIwEg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT8oXzgNbPAhWEXhQKHer3CP4QjRwIBw&url=http://www.shaarezedek.nl/&psig=AFQjCNE4R8RV-ekpK5Usi6bRcJ7k2PKsIg&ust=1476387129008862
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Collecte: DE TWEEDE MIJL, Amsterdam. 

Drugs- en gokverslaafden, 

alcoholisten, dak- en 

thuislozen en eenzamen. Een 

grote groep mensen valt in 

onze maatschappij buiten de 

boot. De Tweede Mijl trekt 

zich het lot van deze mensen 

aan. De Tweede Mijl heeft tot 

doel deze mensen drie dagen 

in de week op te vangen in 

het inloophuis te Amsterdam; 

naar de bezoekers te 

luisteren; eten en drinken te 

geven; het evangelie te brengen en bezoekers door te verwijzen naar 

ketenpartners.  

De Tweede Mijl heeft haar werkgebied voornamelijk in de Jordaan te 

Amsterdam. De bezoekers komen niet alleen uit dit gebied, maar uit 

geheel Amsterdam. De Tweede Mijl staat bekend om haar 

laagdrempeligheid.                                                                 De 

bezoekers van De Tweede Mijl wordt het volgende aangeboden: 

 Eten en drinken Douchen 

 Schone kleding 

 Behandeling door een pedicure 

 Knipbeurt door een kapper 

 Meedoen in veegploegen (die de 

deelnemers een bedrag van       

€ 2.50 oplevert) 

 Taalles 

 Gesprekken 

 Kerst- en Paasdiensten 

 Laagdrempelige 

evangelisatieactiviteiten 

(Rinkje de Boer en Mien en Bertus 

Bossenbroek helpen hier als vrijwilliger) 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY6brA68bPAhWF1RQKHegrCaAQjRwIBw&url=http://www.tussentaalenbeeld.nl/A60b7.htm&psig=AFQjCNEFjXzZGkxhLlDj8iiYkxMGd_sy0A&ust=1475865979171343
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq_PHkqdrPAhXHOhQKHbYrBdEQjRwIBw&url=http://wulffele.nl/amsterdam/matthijs/de-tweede-keer-tweede-mijl/&psig=AFQjCNEsj3q7CSf84nAaiMRdLlfJaf8jZQ&ust=1476535416490639
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Tips voor Trips.  
1. Kasteel Cannenburch te Vaassen.                                                                      

Met een audiotour zijn het kasteel, park en 

bouwhuis zelfstandig te bezoeken. In het 

bouwhuis is een kasteelwinkel, waar 

streekproducten en souvenirs zijn te vinden. 

Di t/m do, za en zo tussen 12.00-17.00 uur. 

Maarten van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen. 

2. Bezoek aan Paleis Het Loo                                                             

Het mooie paleis en de prachtige tuinen kunnen op eigen gelegenheid 

worden bezocht. Wilt u echter leuke 

achtergrondverhalen en interessante weetjes 

horen, dan is een rondleiding door een 

ervaren gids of een audiotour een 

aanrader. U kunt gratis aansluiten bij een 

dagrondleiding op vastgestelde tijden. 

Dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Intree              

€ 14,50. Parkeren 7 € per auto. (Museumkaarthouders gratis intree)                                                                     

Bezoekadres: hoofdingang via Amersfoortseweg (parkeerplaats). 

Navigatie adres: Apeldoorn, 7313 AA.  

3.  Fantasietuin Oldebroek.                                                                                               

Al meer dan 25 jaar is de Fam. Van de Put 

bezig om van een vlak stuk grond ( +/- 

4000m2) een verrassende, inspirerende 

tuin te maken. Er is 15 m hoogteverschil. 

Tropische kuipplanten samen met de 

waterpartijen, beekjes, grotten en 

rotspartijen doen denken aan een ver 

vakantieland. Natuurlijk ontbreken de tropische vogels , vissen en 

andere dieren niet in de tuin. Vierschoterweg 5,  ’t Loo, Oldebroek. 

4. Mix.                                                                                                               

Forellenkwekerij ’t Smallert. Met visvijver, restaurant en 

kaarsenmakerij. Smallertsweg 8, Emst.                                                                                

Elburg is een prachtig oud vestingstadje om te bezoeken.                                                                                                                                   

Apenheul in Apeldoorn is helaas pas op 15 april open.                                                                                                          

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBn9jRw93PAhXqC8AKHcK3Al4QjRwIBw&url=http://vaassen.straatinfo.nl/fotos/kasteel-cannenburch-vaassen_198798/&psig=AFQjCNEtXDzXtS8LbKg_tIb74tY92zOI7A&ust=1476645575860536
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja9JCSx93PAhXkDcAKHcSaAjsQjRwIBw&url=https://www.geldersestreken.nl/paleis-het-loo/&psig=AFQjCNFJCPEaip_a5SHmoJ7T3r4Nr51cCQ&ust=1476646518405322
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Koud en warm Veluws buffet. 

 

Op de laatste zaterdagavond van dit voorjaarskamp gaan we met 

elkaar naar Restaurant “Meet & Eat” aan de Eperweg 55 in Heerde. 

Het is 5,6 kilometer van de camping, dus ook nog te fietsen. (zie 

routebeschrijving bij aankomst op de camping) 
Hier worden we 

vanaf 18.00 uur 

verwacht, waarna 

we om 18.30 uur 

een heerlijk 

Veluws buffet 

krijgen. Dit 

restaurant is 

gespecialiseerd 

om een grote 

groep toch in een 

gezellige 

persoonlijke sfeer 

te ontvangen. 

Het is een uitgebreid warm-koud buffet. Bij de koude gerechten o.a. 

een vleesplateau, heerlijke salades en diverse vissoorten.                   

Bij de warme gerechten verschillende soorten vlees en kibbeling.  

                           

Tot slot natuurlijk 

nog een toetje! 

 

Munten voor 

consumpties kunt u 

op vrijdagmiddag 

kopen.  
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