Groepsverblijf
De Pinksterbloem

Groepsverblijf
De Pinksterbloem
‘t Frusselt 30
8076 RE Vierhouten
Tel. 0577 - 411 336

Reserveren
Om het groepsverblijf te reserveren
of om wijzigingen door te geven
in de reserveringsovereenkomst, is
de afdeling Reserveringen van de
Paasheuvelgroep bereikbaar.
Telefoonnummer:

Algemeen
Op het terrein van Paasheuvelgroep Vierhouten is het natuurlijk genieten. De locatie ligt namelijk
in een bosrijk gebied, direct aan de Elspeetsche heide. Daarnaast is er op het terrein een speeltuin,
speelveld en een speelplas met strandje.
Groepsverblijf De Pinksterbloem bestaat uit twee verdiepingen met bedden zowel op de begane
grond als de eerste verdieping. De Pinksterbloem beschikt over sanitaire voorzieningen voor minder-

0577 - 411 556
E-mail:
info@paasheuvelgroep.nl
Website:
www.groepsgebouw.nl
facebook.com/paasheuvelgroep
instagram.com/paasheuvelgroep

validen op de begaande grond en alle slaapkamers zijn voorzien van een wastafel met koud en warm
water. Het verblijf beschikt buiten over eigen binnenplaats met picknicktafels. De Pinksterbloem is
zowel op basis van zelfverzorging als op basis van catering te reserveren.

In de omgeving
• Klimmen op verschillende route en hindernissen - Klimbos in Ermelo
• Reis door een paleis - Paleis het Loo in Apeldoorn

Faciliteiten
42 slaapplaatsen
7 douches

• Speel- en doeparadijs met ezelhoeve - Koperen Ezel in Epe
• Speelpark, forellenkwekerij en kaarsenmakerij - ‘t Smallert in Emst

9 toiletten (met wc-papier)

• Startpunt voor natuurlijke activiteiten - Bezoekerscentrum in Nunspeet

Keukeninventaris

• Voormalig onderduikerskamp met nagebouwde hutten en gedenksteen - Het Verscholen dorp in Vierhouten
• Zwembad met grote glijbanen en wildwaterbaan - De Brake in Nunspeet

Eigen eet- en activiteitenruimte

Aan groepsverblijf De Pinksterbloem ligt groepsverblijf De Korenbloem en groepsverblijf De Klaproos.

Buitenrecreatie

Deze zijn gezamenlijk te huren. Handig, bijvoorbeeld voor een schoolkamp van twee of drie

Speelveld

verschillende klassen van één school of voor een sportvereniging met verschillende leeftijdsgroepen.
Kampvuurplaats

Specifieke informatie over De Pinksterbloem
De medewerkers van de receptie van Paasheuvelgroep Vierhouten kunnen specifieke informatie
geven over het groepsverblijf. Ook zijn de medewerkers bereikbaar om een afspraak te maken om het
groepsverblijf te bezichtigen.

Aankomst- en vertrektijden
De Paasheuvelgroep hanteert standaard aankomst- en vertrektijden. Alleen in overleg met de
medewerkers van de receptie is het mogelijk om hiervan af te wijken.

Reserveringen met catering
Het is mogelijk om catering toe te voegen aan uw reservering. Tijdens het verblijf zijn er standaard
cateringmenu’s. Er kan rekening gehouden worden speciale eet- en dieetwensen. Deze kunnen minimaal
14 dagen voor aankomst doorgegeven worden.

Geen televisie
Wifi (tegen betaling)
Huisdieren niet toegestaan
Nachtrustperiode geldig
Parkeerplaats
bij groepsverblijf

* Meer informatie op de achterzijde van dit
informatieblad.

Verblijfsperiode & catering

Faciliteiten

Weekend

Midweek

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Aankomst: maandag 10.00 uur

• Totaal bedden: 42.

Vertrek: zondag 17.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

• 5 x 2 enkele bedden (op begane

Catering: diner vrijdagavond t/m lunch zondag

Cateringoptie 1:
lunch maandag t/m ontbijt vrijdag

(€4 p.p. extra lunch op vrijdag)

Halve midweek

Cateringoptie 2:

Aankomst: maandag 10.00 uur

diner maandag t/m lunch vrijdag

Vertrek: woensdag 10.00 uur

Slaapvoorziening

grond).

• 8 x 2 stapelbedden (op eerste
verdieping).
• Bedden voorzien van: matras en
kussen.
• Zelf meenemen:

Cateringoptie 1:

slaapzak /dekbed, onderlaken

lunch maandag t/m ontbijt woensdag

Week

Cateringoptie 2:

Aankomst: maandag 10.00 uur

diner maandag t/m lunchpakket woensdag

Vertrek: zondag 17.00 uur

Kenmerken

Cateringoptie 1:

• Ligt in een natuurlijke omgeving;

en kussensloop.

Aankomst: woensdag 14.00 uur

lunch maandag t/m ontbijt zondag

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

(€4 p.p. extra lunch op zondag)

Catering: diner woensdag t/m lunch vrijdag

Cateringoptie 2:

speelplas, speeltuinen,

diner maandag t/m lunch zondag

volleybalveld, basketbalveld,

bossen en heidevelden.
• Op het terrein: grasvelden,

speelbos en openluchttheaters.
Aankomst: vrijdag 18.00 uur

• Met eigen kampvuurplek.

Vertrek: vrijdag 14.00 uur
Catering: diner vrijdag t/m lunch vrijdag

Inventaris keuken
• 6-pits gasfornuis.
• Koffiemachine (bij cateringafname ook
met koffie en koffiefilters).
• Waterketel (bij cateringafname ook
met thee).
• Koelkast.
• Magnetron.
• Servies: borden, bestek en kopjes.
• Toiletpapier.

Routebeschrijving
Reizen met eigen vervoer vanuit Apeldoorn
Neem afslag 27-Epe naar N309 richting Nunspeet. Sla rechtsaf naar de N309. Ga rechtdoor over één
rotonde. Sla linksaf naar de Hoofdstraat. Weg vervolgen naar Eperweg. Neem op de rotonde de
1ste afslag naar Oranjeweg. Ga rechtdoor over één rotonde. Weg vervolgen naar Vierhouterweg.
Weg vervolgen naar Gortelseweg. Flauwe bocht naar links naar de Elspeterbosweg. Sla rechtsaf naar
de Ganzenakkers. Flauwe bocht naar links naar de ‘t Frusselt. Paasheuvelgroep Vierhouten bevindt
zich links.
Reizen met eigen vervoer vanuit Harderwijk
Neem de A28 richting Zwolle. Neem afslag 14 - Elspeet naar N310 richting Nunspeet. Neem op de
rotonde de 1ste afslag naar Elspeterweg / N310. Sla linksaf naar de Nunspeterweg. Flauwe bocht naar
rechts naar de Ganzenakkers. Neem de 1e afslag rechts, ‘t Frusselt op. Paasheuvelgroep Vierhouten
bevindt zich links.
Reizen met eigen vervoer vanuit Zwolle
Neem de A28 richting Amersfoort. Neem afslag 14-Elspeet richting Nunspeet. Neem op de rotonde de
3e afslag naar Elspeterweg/N310.Ga rechtdoor over één rotonde. Sla linksaf naar de Nunspeterweg.
Flauwe bocht naar rechts naar de Ganzenakkers. Neem de 1e afslag rechts, ‘t Frusselt op.
Paasheuvelgroep Vierhouten bevindt zich links.
Reizen met openbaar vervoer
- Neem vanaf treinstation Nunspeet - Buslijn 112 naar Vierhouten. Na 7 bushaltes uitstappen bij
bushalte ‘t Frusselt in Vierhouten.
- Vanaf de bushalte, het rechterpad inlopen, na 400 meter ligt Paasheuvelgroep Vierhouten.

• Een vuilniszak in elke prullenbak
(extra zelf meenemen).• Vaatdoekje.
• Afwasborstel en afwasmiddel.
• Zelf meenemen: theedoeken en
handdoeken.

Recreatie
• Recreatieruimte en buitenplaats
met picknicktafels.

Nachtrustperiode
Van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Er gelden regels voor geluid.
Lees deze terug in ‘Richtlijnen
voor groepsovernachting bij de
Paasheuvelgroep’.
Het is verplicht om een ingevuld
nachtregister in te leveren.
Download een nachtregister via
www.groepsgebouw.nl.

