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(welkom op de Betteld)
Wat fijn dat je er bent! Samen gaan we er ongetwijfeld een prachtige
zomer van maken! In dit magazine vind je alle activiteiten die je deze
zomer kunt bezoeken. Je vindt er de spekers, artiesten,
workshops en nog veel meer.
Heb je vragen? Ga dan naar de receptie!
Daar kunnen ze je alles vertellen over het programma.
En dan nog iets: heb je onze app al? Nee? Download hem snel! Je vindt hier
praktische informatie, belangrijke telefoonnummers en de agenda. Ook
zullen belangrijke meldingen worden doorgegeven. Hij is te vinden in de
Google play store en in de AppStore*.
We wensen jou een prachtige zomer toe!
- Het Betteld team

*Om de app te downloaden op je iPhone ga je naar de AppStore en zoek je de Recreatie-App.
Deze download je. Zodra deze is geinstalleerd, zoek je in de Recreatie-App op Betteld. Je ziet
de Betteld-Zelhem verschijnen. Klik deze aan. De Betteld-app zal vanzelf installeren op je
telefoon! Lukt het niet? Kom dan langs op de receptie. Dan helpen we je!

(alleengaandenochtend)
Alleen-zijn saai? Dat hoeft helemaal niet. Op de Betteld worden in het
hoogseizoen van de vakantieweken wekelijks op zondagochtend 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!

Wanneer: Zondagochtend
Tijd: 10.30-12.30
Locatie: Cafe
Datum: Vanaf zondag 14 juli tot
en met zondag 18 augustus
Deelname kosten : Gratis
Voor deze activiteit hoeft u zich
niet van te voren op te geven.

(GIVT)

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak. De slimme
techniek van Givt stelt iedereen zonder contant geld in staat om met een
smartphone tóch te kunnen geven.
Bij Givt respecteren wij de huidige manier van collecteren. Daarom hebben
we een oplossing ontwikkeld die de ‘oude’ manier van geven niet in de
weg zit.
Heb je dus geen contant geld meer bij je? Dan kan jij door Givt weer
meedoen! Heb je wel gewoon contant geld bij je? Dan verandert er niets.
Download Givt gratis in de App Store of in Google Play!
Tijdens onze diensten collecteren wij voor verschillende doeleindes. Dit
kan zijn voor onze eigen Stichting “Ondersteuning Evangelieverkondiging
De Betteld“. Deze stichting (ANBI) zetten wij in om ons unieke programma
te kunnen financieren en om nog meer mensen in aanraking te brengen met
God en zijn Woord. Een ander doeleind van de collecte is het steunen van
de sprekers die op de Betteld komen spreken. Voor meer informatie over de
stichting kunt u terecht op www.betteld-programma.nl.

Gidi ft. MC Rambo - 1 augustus
Gidi (Gideo) is een christelijke muziekproducer. Afgelopen september
kwam zijn eerste EP I Am uit. Hij maakt muziek en beats die, naar
zijn eigen woorden, lijken op die van Martin Garrix, maar dan dus
christelijk! Voor echte Betteld-gangers is MC Rambo een bekende. Al
jaren laat hij zijn hip hop kunsten horen op ons podium, iets wat ooit
begon tijdens de Holy Hip Hop Night op de Betteld! Hij zal Gidi, samen
met YNS, bijstaan op het podium.

Kees de Vreugd - 8 augustus
Kees de Vreugd is zanger die zowel
met, als zonder band optreedt.
Hij heeft verschillende nummers
opgenomen en hij heeft onlangs
een eigen cd uitgebracht genaamd
Morgen start vandaag. Kees treedt
deze zomer op 8 augustus op op de
Betteld. En ongetwijfeld zal hij de
nummers van zijn cd dan ter gehore
brengen!
Insalvation - 14 augustus
InSalvation is een band met hart voor aanbidding en gerechtigheid,
die ernaar verlangt om samen God te aanbidden, feest te vieren en in
Zijn aanwezigheid veranderd de wereld weer in te gaan. De band is
opgericht in 2006 vanuit een groep jonge muzikanten met een hart
voor Jezus en voor muziek. De band heeft in de jaren die volgde op veel
kenmerkende plekken zoals Opwekking, het Xnoizz Flevo Festival en de
wervelweekenden van de EO gespeeld. In 2011 released de band haar
eerste album, Passionate Worship. InSalvation heeft door de jaren heen
nauwe samenwerkingsverbanden opgebouwd met een aantal grote
organisaties. Zo is InSalvation op dit moment ambassadeur van de kind
sponsororganisatie Compassion.
DJ Roberto Rosso - 21 augustus
Robin Simon, artiestennaam Roberto Rosso, is nog maar 22 jaar. Hij is een
aantal jaar actief als christelijke dj en trad al op bij grote festivals zoals
de Pinksterconferentie, BEAM Festival en Like Jesus. De dj draaide altijd
platen van anderen, maar komt nu dus met een eigen album. De tracks
kenmerken zich door stevige beats, christelijke teksten en vooral een
eigen, onderscheidend geluid.

(artiesten + concerten)
Hanne de Vries - 25 juli
“Wat ik hoop te bereiken met mijn muziek is dat iedereen die het hoort ook
iets van God zelf ervaart. God is de bron van het leven, mijn Schepper, de
basis van alles. En daar zing ik over en getuig ik van.” Dit schrijft Hanne
op zijn website. Met zijn jarenlange betrokkenheid bij de EO-Jongerendag,
Opwekking, Soul Survivor en de Betteld is hij inmiddels een bekend gezicht
binnen de Nederlandse kerken. Hanne bracht vier cd’s uit, waarvan het
album ‘Favour’, dat in mei 2016 uitkwam, het meest recente exemplaar is.
Hanne leidt aanbidding door het hele land, van Vriezenveen tot Mijdrecht,
van Ermelo tot Rotterdam, in jeugdkerken, op festivals en natuurlijk in zijn
eigen gemeente in Veenendaal, Mozaiek0318.
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Gottfrid van Eck - 29 augustus
Gottfrid van Eck is een verhalenverteller muzikant.
Al jarenlang is Gottfrid van Eck gefascineerd door verhalen uit de Oost
Europese Joodse traditie. Hij publiceerde een drietal bloemlezingen met
Joodse volksverhalen: Bidden met de benen (Servire, 1998), Tot de deur
zich opent (Kosmos Z&K, 2000) en Chelm is overal (Christofoor, 2003).
Deze en andere boeken vormen het bronnenmateriaal voor zijn verhalen en
vertelvoorstellingen.
Met de muzikanten van Vilde Katshke presenteert hij de volgende drie
vertelconcerten. Een vertelconcert is een combinatie van (klezmer)muziek
en joodse verhalen, waarbij het accent vooral op de muziek ligt. De
verhalen duren niet langer dan 10 á 12 minuten.
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(brandschilderen)
Wie al een tijdje op de Betteld komt weet: het brandschilderen is hier een
begrip. Met een brandpen maken kinderen én volwassenen de prachtigste
kunstwerken op een plank of houten doos. Een mooie herinnering om thuis
op te hangen of spulletjes in op te bergen.
Deze activiteit is een prachtige manier om samen met uw kind te binden.
Leiding is aanwezig.

Wanneer.: dinsdag avond (om de
week.)
Locatie: Ichtus zaal
Deelname kosten: boekje met
kaarten voor drie rondes 5 euro.

(open mic + sing alone nights)
Wanneer: Elke dinsdag, woensdag
en donderdagmiddag
Dinsdag leeftijd 7-12 jaar (kinderen
onder 7 jaar mogen uitsluitend
mee doen wanneer een ouder of
verzorger begeleid)
Woensdag leeftijd 12+
Donderdag leeftijd 7-12 jaar
Locatie: de Ark
Deelname kosten: houtbrand items
zijn te koop vanaf €0,50.

Het geratel van het rad, de balletjes met cijfers rollen eruit. De getallen
vliegen je om de oren en dan opeens... BINGO! Niets leukers dan de gezellige
spanning van een leuk potje bingo! Sleep jij met je volle bingo-kaart de
mooiste prijzen in de wacht? Doe dan mee met de Betteld-Bingo!

God heeft aan een ieder van ons talenten gegeven. En deze mogen wij
gebruiken voor Hem. “Talent voor de Koning” is een avond wat al meer
dan 10 jaar wordt gehouden op de Betteld. Op deze avond laten we aan
elkaar onze talenten zien en willen we God hiermee eren. Aan het einde
van de avond zal er ook een winnaar gekozen worden. Alle winnaars van
het zomerseizoen mogen mee doen aan de grote finale tijdens de Herfst
vakantie.
Heb jij een talent die je graag wilt inzetten voor Koning Jezus? Meld je dan
uiterlijk dinsdag aan bij band voor deelname. (Alle leeftijden zijn welkom
om mee te doen).

(geloofsgesprekken)
Aan de hand van het speciaal ontworpen “Geloof en een hoop liefde”
bordspel zullen wij als deelnemers uitgedaagd worden om met elkaar in
een gezellige en ontspannen sfeer over het geloof te praten. De gesprekken
gaan niet over jouw of mijn theologische mening. Wel over God, en over
Jezus, en over de Geest, en hoe we met Hem te maken hebben gekregen in
ons leven. Tijdens het spel word je verrast door verhalen van geloof, hoop
en liefde in het gewone leven. Je leert elkaar kennen en waarderen.

Bij mooi weer op het plein.
Bij slecht weer in het café.

Dit is een leuke uitdaging voor de verhalen vertellers,toneel spelers,
dichters, hobby muzikanten en zangers, grappenmakers etc onder ons.
In een ontspannen sfeer willen wij de ruimte geven aan onze creative
gasten. Het is geen talentenjacht, maar gewoon een gezellige familie avond
waar we mogen genieten van elkaar. Bij mooi weer zetten we het podium
buiten op het plein voor je klaar. Onder het genot van een hapje en drankje
kunnen de overige gasten genieten van de medegasten. We zullen de avond
eindigen rondom het kampvuur met een gezellige sing along.

(talent voor de Koning)

(bingo)

Wij geloven. In de drie-ene God, Vader en Zoon en Geest. Maar in hoe
we dat geloof beleven verschillen we. Wij geloven ook in de kracht van
verhalen. Verhalen zoals we die in de Bijbel lezen. Of geloofsverhalen
die we aan elkaar kunnen vertellen. Dat hoeft niet te betekenen dat we
hetzelfde geloven. Dat kan best een beetje verschillen, of zelfs veel.
Maar we hebben ontdekt dat het mensen aan elkaar bindt als ze hun
geloofsverhalen met elkaar delen.

Wanneer: dinsdagavond (om de
week) 19:30-21:00

Wanneer:
Woensdag 17 juli
Woensdag 24 juli
Woensdag 31 juli
Woensdag 7 augustus
Tijd: 20.00
Locatie: Ichthus Zaal
Deelname kosten: Geen

Sta je zelf liever niet op het podium? Dan ben je van harte welkom om te
komen kijken en te genieten van onze talentvolle gasten.
Wanneer: Dinsdagavond
Tijd: 20.00-22.00
Locatie: de kantine/gebedshuis
Datum: Vanaf dinsdag 16 juli tot en
met dinsdag 20 augustus.
Deelname kosten: gratis.
Voor deze activiteit hoeft u zich
niet van te voren op te geven.

Luchtig, persoonlijk en verdiepend!

6

7

(compassion)

Wim Hoddenbagh

Generaties samen maken het verschil!
Kinderen en Jongeren hebben een belangrijke plaats in in het hart van God. Jezus leert ons hen te verwelkomen
in Zijn naam. Het is Gods hart dat elk kind, elke generatie God leert kennen, Hem vertrouwen, liefhebben en Hem
gehoorzamen. Daarom telt elk kind en heeft elk kind, wereldwijd, het recht om in aanraking te komen met de
onvoorwaardelijke liefde van Jezus! En dat niet alleen; Door de bijbel heen zien we dat God kinderen en jongeren
een speciale zalving geeft om verandering te brengen in hun omgeving. Kinderen en Jongeren zijn “change makers"
en spelen een belangrijke rol in hun omgeving. Een belangrijke voorwaarde is dat kinderen bevrijd worden van alle
vormen van armoede en ruimte krijgen om hun plek in Gods koninkrijk te ontdekken en Hem te weerspiegelen.
Dit is het hart van Compassion.
Als Compassion vinden wij het een voorrecht om dit jaar opnieuw op de
Betteld een week te mogen verzorgen. Wist u dat in de afgelopen jaren meer
dan 150 kinderen een sponsor hebben gevonden en hiermee uit extreme
armoede zijn bevrijdt? Daarom vinden we het geweldig om hier te zijn en
deze week te mogen verzorgen.

Gerald Troost

Deze week willen we stilstaan bij het feit dat elk kind telt! We willen samen
ontdekken wat Gods plan is voor ons leven en onze gezinnen. Hoe helpen we
de volgende generatie God kennen? Hoe wakkeren we een vuur aan in hun
hart voor God en helpen we hen in hun plaats in te nemen in Gods koninkrijk?
Welke rol spelen de generaties hierin? Wat gebeurt er wanneer generaties
met elkaar verbonden worden? En hoe kunnen we samen als generaties een
verschil maken in het leven van een ander?
Het belooft een mooie ontdekkingstocht te worden voor het hele gezin!

John en Tamara (sprekers deze week)
John en Tamara zijn ouders van 5 kinderen. Ze hebben
twee stoere zonen (Jaroah 13, Jediaël 3) en drie prachtige
dochters (Jessie 9, Jasiah 7, Jaéla 6 maand) . Als gezin zijn
ze samen erg actief: De zaterdagen staan in het teken van
de voetbal, diverse dansoptredens en de schoonmaak. John
is werkzaam bij Compassion als kerk relatiemanager en
samen met Tamara spreken ze geregeld in Nederland en
het buitenland over thema’s als “linking the generations”,
geloofsopvoeding, gezin en gemeente. Tamara werkt als
ontwikkelingspsycholoog op een audiologisch centrum. Naast
het werk voor Compassion geeft John coaching en training
aan kerken en organisaties in het kader van gemeente/
organisatie ontwikkeling en spreekt hij in diverse kerken over
tal van thema’s.
Morning Run
Zin om te trainen voor jouw Muskathlon of gewoon sportief een uurtje hardlopen?
Ren mee met Elkin Coppoolse van Compassion (verzamelen bij ingang restaurant).
Koninklijk ondernemen – Wim Hoddenbagh
Over impact hebben met je bedrijf en ondernemen in het perspectief van het Koninkrijk. Wij zorgen voor de koffie.
Workshop goochelen voor kids met Elmar Hofstee
Heb je altijd al willen leren goochelen, pak je kans. Elmar gaat het je allemaal leren!
Vrouwenochtend met Nelinda en Gerald Troost
Nelinda en Gerald zingen een aantal liederen en Nelinda verteld iets over het thema Elke dag telt

PROGRAMMA | zondag 14 - zaterdag 20 juli

Concert
Een concert voor het hele gezin!.

Zondag		

startdienst

Maandag
		

10.00-12.00 uur Bijbelstudie John Meijerink: Te klein om over het hoofd te zien
08.30-09.30 uur Morning Run

Dinsdag		

10.00-12.00 uur Seminar voor ouders: Iedereen een unieke plek

Dinsdagochtend Seminar:
Iedereen een unieke plek - In deze seminar, speciaal voor ouders, kijken we naar de geestelijke ontwikkelingsstadia
van kinderen en jongeren. We ontdekken hoe kinderen en jongeren God leren kennen door de verschillende
levensstadia die zij doorlopen, welke levensvragen zij hierbij hebben en hoe zij hun een unieke plek in Gods
koninkrijk kunnen innemen.

Woensdag
		

10.00-12.00 uur Bijbelstudie John Meijerink: Wakker Gods droom aan
14.00-15.30 uur Elmar Hofstee workshop goochelen voor kids

Donderdag
		
		

10.00-11.30 uur Vrouwenochtend met Nelinda en Gerald Troost
10.00-12.00 uur Koninklijk ondernemen met Wim Hoddenbagh
19.30-22.00 uur Concert

Vrijdag		

10.00-12.00 uur Bijbelstudie John Meijerink: Blessed to be a blessing!

Wat kan je deze week met Compassion verwachten?
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Bijbelstudies
Maandag
Studie: Te klein om over het hoofd te zien - Samen kijken we naar Gods hart voor kinderen en jongeren en hoe het
gezin een belangrijke rol speelt in Gods strategie om de wereld te bereiken. Elk kind telt en jouw gezin is ontzettend
belangrijk hierin!
Woensdag:
Studie: Wakker Gods droom aan - Elke generatie is geroepen om Gods wil te doen, maar hoe helpen wij de volgende
generatie te wandelen in datgene wat God voor hen heeft?
Vrijdag:
Studie: Blessed to be a blessing!
In deze laatste studie kijken we naar de kracht van generaties samen en hoe generaties samen een zegen mogen zijn
voor anderen.
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(isramaandag
ëlmidweek)
26 - vrijdag 30 aug.
Voorafgaande het Israël weekend zal ook dit jaar de Israël Midweek
plaatsvinden. Het is het 9e jaar dat de ICEJ (International Christian Embassy
Jerusalem) samenwerkt met de Betteld om de midweek en conferentie te
organiseren.
Het thema Israël en de Eindtijd is erg actueel. Wat gaat er allemaal nog
gebeuren voordat de Heer terugkomt?
Israël is terug in het land, maar zullen ze nu ook veilig wonen? Wordt hun
gebied nog groter, zoals God beloofd heeft?
Gaat Israël nog door moeilijke tijden heen en hoe zullen ze voorbereid worden
op de komst van de Messias?
Jacob Keegstra en Cees Vork zullen de vragen rond Israël bespreken, maar
ook hoe het zal gaan met de gemeente. Hoe kunnen wij ons voorbereiden op
moeilijke tijden en de hoop blijven vasthouden op de Wederkomst?
Deze week zal Timon Keegstra de aanbidding en zang leiden. Timon is 20
jaar oud en studeert bedrijfskunde in Groningen. Met zijn enthousiasme en
verlangen om mensen “op te bouwen” zal hij ons leiden in opwekking en
Israël liederen.
Over de sprekers:
Jacob Keegstra:
Jacob Keegstra is de voorzitter van de Nederlandse afdeling van de
International Christelijke Ambassade Jeruzalem. Jacob Keegstra studeerde
af aan de HTS als ingenieur Weg en Waterbouw, studeerde en doceerde
economie en filosofie. Vervolgens studeerde hij theologie en volgde een
predikantenopleiding van de Hervormde kerk. Sinds 1999 is hij de voorzitter
van de Nederlandse afdeling van de International Christelijke Ambassade
Jeruzalem en een bekend spreker en bijbelleraar over Israël. Vervolgens is hij
de schrijver van het boek "Gods profetische Feesten".
Cees Vork:
Cees Vork is een veelgevraagde spreker, schrijver en hij is de voorzitter van
“Op de Bres voor Nederland”. Op de Bres voor Nederland zet zich in voor
Israël omdat dit land Gods oogappel is (Zacharia 2:8). Het gebed voor Israël en
Jeruzalem is cruciaal vanwege het feit dat Gods plan met de wereld via Israël
loopt. De gebeden dragen bij aan de vervulling van Gods beloften over Israël
en Jeruzalem. Door de gebeden wordt heen gewerkt naar het herstel van Israël
en de wederkomst.
Hebreeuwse les.
Samen met Hennie Keegstra zal je gaan ontdekken hoe diep en mooi de
Hebreeuwse taal is.
Dinsdag avond, 20.00 uur, Het café.
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Kipshoarma party:
Schuif gezellig aan bij de jaarlijkse midweek dinner party! Wat staat er
op het menu? Kip shoarma, patat, wortel salade, komkommer salade &
hummus..
Het menu is inclusief een drankje naar keuze
Heb je al trek gekregen? Je kan je bij de receptie aanmelden en betalen voor
de maaltijd.
Woensdag avond, 18.00 uur. Bij goed weer buiten op het plein en anders in
de kantine, €12,50 per persoon.
Concert:
Gottfrid van Eck is een verhalenverteller muzikant.
Al jarenlang is Gottfrid van Eck gefascineerd door verhalen uit de Oost
Europese Joodse traditie. Hij publiceerde een drietal bloemlezingen met
Joodse volksverhalen: Bidden met de benen (Servire, 1998), Tot de deur
zich opent (Kosmos Z&K, 2000) en Chelm is overal (Christofoor, 2003).
Deze en andere boeken vormen het bronnenmateriaal voor zijn verhalen en
vertelvoorstellingen.
Met de muzikanten van Vilde Katshke presenteert hij de volgende drie
vertelconcerten. Een vertelconcert is een combinatie van (klezmer)muziek
en joodse verhalen, waarbij het accent vooral op de muziek ligt. De
verhalen duren niet langer dan 10 á 12 minuten.
Kinderen:
Programma voor de kinderen:
Tijdens de ochtenddiensten mogen de kinderen blijven tot aan de
bijbelstudies.
Voor de onderbouw (4-6 jaar) is er speelruimte gecreëerd in de schaapskooi.
(er is geen oppas aanwezig)
Voor de bovenbouw is een speciaal programma opgezet in de ark. .
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Christelijke kinderfilm
Brandschilderen
Knutsel ochtend
Brandschilderen
Christelijke kinderfilm.

Wilt u meer aanvulling op deze midweek, of wilt u liever een weekend
meedoen? Dan kunt u zich ook opgeven voor het Israëlweekend!
Aansluitend op de midweek vindt dit weekend plaats (vrijdag 30 augzondag 1 sept.). Opgeven kan via www.betteld.nl.
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TOEGANG VRIJ

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019

(Johannes de Heer zangavonden)

BETTELD / ZELHEM

De zangbundel van Johannes de Heer is een begrip. Misschien ken je de
liederen nog wel van vroeger? Tegenwoordig zijn ze weer helemaal actueel!
Deze avond zingen wij, zonder luidruchtige band, in klein gezelschap, deze
mooie liederen. Stuk voor stuk maken deze gezangen God groot.
Houd je van zingen, dan ben je van harte welkom op de Johan de Heer
zangavonden. Je mag ook een verzoeknummer opgeven.

Wanneer: Zaterdagavond
Tijd: 19.00-20.00
Locatie: de Ark
Datum: Vanaf zaterdag 7 juli tot
en met zaterdag 10 augustus
Deelname kosten: Vrijwillige
bijdrage d.m.v collecte
Voor deze activiteit hoeft u zich
niet van te voren op te geven.

(mannenavond)
Wanneer: Maandagavond
Tijd: 19.00-21.30
Locatie: Gebedshuis
Datum: Vanaf maandag 22 juli tot
en met maandag 26 augustus
Deelname kosten: Vrijwillige
bijdrage d.m.v collecte
Voor deze activiteit hoeft u zich
niet van te voren op te geven.

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019 om 19:00
DE BETTELD
AALTENSEWEG 11 - ZELHEM

Bel voor meer informatie: De Betteld • tel: 0314-627200
of kijk op www.betteld.nl

De mannenavond is een gezellige sportieve en inspirerende avond voor
mannen! Onder het genot van een bakkie koffie kunnen de mannen elkaar
alvast beter leren kennen. Daarna zal Sylvester een korte workshop geven
over “Vier het leven”. Na de workshop zullen jullie uitgedaagd worden op
het voetbalveld waar jullie deel zullen nemen aan een potje voetbal met een
verrassende twist! De avond zal afgesloten worden met hamburgers.
Het programma van deze avond staat onder leiding van Sylvester Rozema.
Sylvester Rozema (1968) is getrouwd met Ina en woonachtig in Zelhem. Hij
geeft christelijke leefstijl educatie door middel van workshops en trainingen,
tevens is hij schrijver van het boek: soldaat van Christus, een krachtig
handboek met 35 korte hoofdstukken over hoe je kunt leven en volharden in
de strijd.

(Rosaline Ratering-McDonald)

(stichting present)

Wat leert de Bijbel ons over voeding? En waarom is het belangrijk om als christen gezond te leven? Rosaline
Ratering-McDonald, de oprichtster van opleidingsinstituut Gezond & Weldoen (www.gezondenweldoen.nl)
spreekt erover bij conferentiecentrum De Betteld in Zelhem op woensdag 10 juli en 21 augustus 2019.

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te
zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Voor Rosaline lijdt het geen twijfel: zeker als christen is het belangrijk om gezond te leven. Waarom? “Uit respect
voor je Schepper, je bent van Hem. Je bent deel van Gods schepping en daar moet je zuinig op zijn. Ook maakt een
gezonde levensstijl je gelukkiger. Je hemelse Vader heeft jouw welzijn op het oog en geeft daarvoor richtlijnen.
Als je van jezelf houdt, zorg je op een verantwoorde manier voor jezelf, en kun je ook beter voor anderen zorgen.
Daarnaast: je bent het waard om goed voor jezelf te zorgen. Jezus heeft een heel hoge prijs betaald voor jouw leven
en jouw vrijheid. Ga dus uit respect voor je Schepper niet nonchalant om met je gezondheid.”

De Betteld en stichting Present gaan de handen ineenslaan deze zomer. We gaan samen mee werken aan “project de
Zonnekamp”.

Wat zijn tips voor mensen die gezonder willen leven maar niet helemaal hun dagelijkse schema willen
veranderen?
• “Eet wekelijks volwaardige voeding volgens de richtlijnen. De Eetmeter van het Voedingscentrum kan je hier goed
bij helpen.
• Eet parttime vegetarisch of word ‘flexitariër’. Elke dag vlees is niet Bijbels, dat hebben we zelf bedacht. Begin met
1 dag in de week, bouw uit naar 2 of 3 dagen. Vegetarisch eten kan ook, maar let erop dat je voldoende vitamine B12
binnenkrijgt.
• Eet meer vis, meer groenten en meer fruit.
• Drink elke dag minimaal 2 liter water.
• Drink geen of slechts weinig alcohol.
• Beweeg voldoende. De mens is gemaakt om
dagelijks minimaal 15 km te wandelen.”
De zomer komt eraan: iedereen wil nu natuurlijk
gezond en fit voor de dag komen. Wat zijn tips
voor een gezond zomers recept?
“Bijbelse ingrediënten zijn volle granen, noten,
zaden, pitten, peulvruchten, groenten en fruit.
Hiermee kun je heerlijke hapjes maken, zeker in
de zomer! Vul je maaltijden aan met een kleine
hoeveelheid vlees of vis, zuivel, eieren en zoet
matig met honing.”

Begin 2019 is de nieuwe Zonnekamp geopend. Een eigentijds woonzorgcentrum dat het stralend middelpunt van
Zelhem vormt. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen, vlakbij het centrum. De Zonnekamp heeft
ook een belangrijke functie in de wijk; niet alleen haar bewoners hebben hier hun thuis, ook wijkbewoners zijn
welkom bij De Zonnekamp voor zorg- en servicediensten, ontmoeting, ontspanning en inspiratie.
Tijdens de zomerperiode kan het heel eenzaam zijn voor de senioren in Zelhem. Familie en kennissen zijn vaak voor
een kortere periode weg en dus blijven ze alleen achter. Samen met stichting Present willen wij als vakantiepark de
senioren een hart onder de riem steken.
Op woensdagmiddag 24 juli, 31 juli en 14 augustus gaan wij met een groepje vrijwilligers vanuit de Betteld richting
de Zonnekamp. Eenmaal aangekomen zullen we daar de middag tijd besteden met de senioren. Elke middag staat er
een wandeling (in het dorp) gepland met als afsluiting gezellig samen een ijsje eten.
Om dit project te laten slagen hebben wij jullie nodig.
Vind jij het leuk om een luisterend oor te bieden? Om gewoon gezellig met
anderen op pad te gaan. Om Senioren een gezellige dag te geven?
Dan is dit echt iets voor jou!
Hoe gaat het te werk?
Bij de receptie kun jij je tot en met dinsdag opgeven. Woensdagmiddag
verzamelen we bij het Cafe. Stichting present zal kort een inleiding geven
en samen als groep zullen we vertrekken richting de Zonnekamp. Er zal 1
auto beschikbaar zijn van stichting Present voor gasten die niet geen eigen
vervoer hebben. Heeft u wel een auto? Dan zou het mooi zijn als die ook
ingezet kan worden.

Wanneer:
Woensdag 24 juli
Woensdag 14 augustus
Tijd: 13.30-16.00
Locatie: verzamelen bij het Cafe
Graag van te voren opgeven bij de
receptie.

Data bij De Betteld
Wil je meer weten of een gezonde levensstijl en wat de Bijbel daarover leert? Kom dan op woensdagavond 10 juli
2019 naar vakantiecentrum De Betteld in Zelhem. Rosaline Ratering-McDonald de oprichtster van opleidingsinstituut
Gezond & Weldoen (www.gezondenweldoen.nl) spreekt dan over het thema in de Ichtuszaal. De tijden zijn: 19.15
inloop, aanvang 19.30 uur, tot ca. 21.30 uur. De toegang is gratis.
Ook op woensdag 21 augustus is zij bij De Betteld voor deze lezing, maar dan in de middag, van 14 tot 16 uur (inloop
vanaf 13.45 uur), eveneens in de Ichtuszaal. Het adres van De Betteld is: Aaltenseweg 10 in Zelhem.
Cursusaanbod Gezond & Weldoen
Gezond & Weldoen is een christelijk opleidingsinstituut voor gezondheidsprofessionals die meer willen leren
over een gezondere levensstijl en coaching. De basisopleiding gaat uit van een Bijbels fundament. Voor het totale
cursusaanbod van Gezond & Weldoen zie: www.gezondenweldoen.nl/cursussen. De eerstvolgende basisopleiding
voor leefstijlcoaches inclusief de module Bijbel & Voeding en Vasten begint in januari 2020, bij o.a. Het Brandpunt in
Doorn.
Foto: Marjan van der Meer PURE fotografie
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(animatie-schema)**
Ook deze zomer hebben we verschillende sport en spel activiteiten op de planning
staan. Dit jaar hebben we ook nieuwe spellen op het programma staan.
Om mee te kunnen doen met de activiteiten dien je een dag van te voren in te
schrijven. Dit kan bij de sportbalie. Deze vind je in de entree van de Ichtus zaal.
Bij de receptie kan je munten kopen waarmee je na het inschrijven kan betalen.
De sportbalie is elke dag open van 9.30-10.00, 12.00-12.30 & 13.00-14.00. Hier
kunt u ook de prijzen van de activiteiten vinden.

(films)
Vintage movie night:
Kom voor een gezellige nostalgische avond naar het café. Onder het
genot van een hapje en drankje kun je genieten van echte klassieke
christelijke speelfilms. Titels zoals een “Dief in de nacht”, “Het kruis in
het asfalt jungle” waren grote hits in de jaren 70. Exclusief zullen we
deze zomer op zaterdag avond een aantal van deze films vertonen! En
ze worden ook nog gespeelt vanaf een oude projector! Houd de week
agenda in de gaten voor informatie over de welke film. De Vintage
movies zijn gratis te bezoeken.
NEEMA Bioscoop:
Zin aan late night ontspanning? Dan is de NEEMA Bioscoop de perfecte
plek. In de NEEMA Bioscoop worden de nieuwste christelijke en niet
christelijke films vertoond. Houd de week agenda in de gaten voor de
titels die de desbetreffende week zullen spelen.

NEEMA Bioscoop
Wanneer: Elke zondag en dinsdag
avond vanaf 21.30
Locatie: Ichtus zaal
Deelname kosten: €5,-

(royal adventure)
Dit jaar zal Royal Adventure weer plaatsvinden. Het belooft weer te gek te worden! We hebben naast
de bestaande super vette activiteiten, allerlei nieuwe activiteiten doorgevoerd. Ook hebben we naast
de hoofdcoach een geweldige jeugd spreker uitgenodigd. Hij zal o.a. het onderwijs voor de track GROW
geven. Heb jij je nog niet opgegeven? Je kan je nu online aanmelden voor Royal Adventure Just ga naar
www.betteld.nl/nl/zelhem/jeugd. Of bezoek na de startdienst op zondag de Royal Adventure tafel. Royal
Adventure is van week 29 tot en met 34.

(MEGA kids)
Alle kinderen van de basisschool zijn elke ochtend van harte welkom bij de Megakids. Een leuk
kinderprogramma terwijl u bij de Bijbelstudie zit. De kids zijn van harte welkom vanaf 9:30. Het programma
start om 10:00 uur. Om 11:30 is de Megakids afgelopen. Dit is ongeveer gelijk aan de eindtijd van de
Bijbelstudies.
Top time
Op vrijdag bent u als ouders van harte welkom na de Bijbelstudie om 11:30 uur om te kijken wat de kids
gedaan hebben deze week. Het beloofd een geweldige week te worden.
Mega Kids is van week 29 tot en met 34 (in week 28 & 35 is er een alternatief programma voor de kinderen).

*We hebben deze zomer een A en een B programma. De ene week zul je dus
bijvoorbeeld mee kunnen doen aan het Piratenfestijn en de andere week aan het
Prinsen en prinsessenfeest. Vraag bij de Sportbalie naar meer informatie.
**Dit schema is onder voorbehoud. Dit houdt in dat het kan wijzigen door weer,
bezetting, etc. Ga voor de meest actuele schema’s naar de Sportbalie.
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Meewerken als kinderwerker?
We kunnen altijd nog meer helpende handen gebruiken! Heb jij een hart voor kinderen? Zie jij het zitten om
een week met een top team en coach de kinderen te dienen? Meld je dan snel aan. Bezoek na de startdienst
op zondag avond de Royal Mission stand. Hier ontvang je een aanmeldingsformulier. Of ga naar www.betteld.
nl/nl/zelhem/megakids.
Crèche (zelfvoorzienend)
Achter het podium hebben wij een crèche ruimte gemaakt. Hier staat alles wat er nodig is voor vermaak van
de kinderen t/m 3 jaar. Dit gedeelte is zelfvoorzienend. U kunt met andere ouders onderling afspreken wie
wanneer hier zal zitten, op deze manier kunt u alsnog 1 of meerdere Bijbelstudies bijwonen. Deze ruimte is
geopend tijdens de Bijbelstudies voor de volwassenen op maandag, woensdag en vrijdag. De crèche is te
vinden via de deur rechts achter het podium. Als u door deze deur gaat, ziet u links voor u de deur van de
crèche ruimte.
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Orlando Bottenbley
Ds. Orlando Bottenbley (1951) spreekt al jaren in
kerken, tijdens conferenties en op toerusting- en
trainingsdagen. In zijn spreekbeurten gaat hij voor
verdieping. Orlando spreekt in week 1 van 7-13 juli.

(sprekers)

Martin Koornstra
Martin en zijn vrouw Karin zijn de stichters van
Royal Mission. Martin is een veelgevraagde spreker,
schrijver en geeft regelmatig trainingen. Hij is
gepassioneerd om het koninkrijk van God zichtbaar te
maken. Martin spreekt in week 2 (14-20 juli) voor de
jongeren van Royal Adventure.

John Meijerink
Sinds september 2018 is John relatiemanager bij
Compassion Nederland. Samen met zijn vrouw
Tamara spreekt hij regelmatig in kerken en
adviseert kerken over gemeenteontwikkeling en het
samenbrengen van generaties. John spreekt in week 2
(14-20 juli) voor de volwassenen.

Wim Grandia
Tot 2014 is Wim voorganger geweest van de
Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht en daarvoor
vele jaren werkzaam bij de EO. Hier mocht hij onder
andere leiding geven aan het werk van de Rond
uitclub. Vanaf januari 2017 Is hij voorganger van de
Evangelische Gemeente Berea De Maten in Apeldoorn.
Daarnaast coacht Wim lokale kerken, christelijke leiders
en iedereen die wel wat tips voor de reis van het leven
kan gebruiken. Wim spreekt in week 3 (21-26 juli) voor
de volwassenen.

Hester Zoutman
Hester heeft hart voor Jezus, jongeren en events. Ze
maakt haar luisteraars graag enthousiast om met God
te wandelen. Ze doet dit door ervaringen uit haar eigen
leven te delen en eerlijk te vertellen over haar eigen
worstelingen met God en geloven. Hester spreekt in week
3 (21-26 juli) voor de jongeren van Royal Adventure.
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Eddie Bakker
Eddie Bakker kwam in 1988 als zendeling van ZuidAfrika naar Nederland. Door Genesis 31:3 sprak
God tot zijn hart “ga terug naar het land van je
voorvaderen. Ik zal met je zijn.” In 1997 startte hij
met zijn vrouw ‘Christengemeente Nordhorn’ in welke
Eddie Bakker leiding geeft over de oudsten. Inmiddels
komt Eddie Bakker al meer dan 10 jaar als spreker
op de Betteld. Eddie spreekt in week 4 (28 juli - 3
augustus) voor de volwassenen.

Christian Tan
Christian is “kind aan huis” hier op de Betteld. Samen
met zijn vrouw Nathalie hebben ze verschillende
gemeenten gesticht in Nederland en Aruba. Nu zijn
ze weer gevestigd in Nederland. Christian is een
veelgevraagde spreker en hij is nauw betrokken bij het
werk van VPE. Christian spreekt in week 4 (28 juli- 3
augustus) voor de jongeren van Royal Adventure en in
week 5 (4-10 augustus) voor de volwassenen.
Karim Landoulsi
Karim is ruim 20 jaar werkzaam in de
jongerenhulpverlening en heeft een passie voor Jezus,
een hart voor jongeren, het gezin en de gemeente. Karim
spreekt bij verschillende kerken door het gehele land.
Karim is samen met zijn vrouw Angela nauw betrokken
als coördinator van het jeugdnetwerk van “Friends for
ministry in Fellowship”. Karim spreekt in week 5 (4-10
augustus) voor de jongeren van Royal Adventure.

Audio opnames:
Van elke volwassen
bijbelstudie worden
geluids opname
gemaakt. De opnames
worden op een cd gezet
zodat met alle gemak
de studies op een ander
moment kan beluisteren.
De cd zijn te verkrijgen
via de geluidsdesk in de
Ichtuszaal
Live stream:
De diensten in de
Ichtuszaal kunnen via
de livestream via onze
sociale media
bekenen worden.

Jafeth Bekx
Jafeth is muzikant, zanger en aanbiddingsleider. Niet
verwonderlijk dat hij graag over aanbidding spreekt,
maar ook met andere thema’s kan hij goed uit de voeten.
Zijn humor, passie en diepgang zijn aanstekelijk. Samen
met zijn vrouw Sifra heeft hij de band Insalvation
opgericht. Jafeth spreekt in week 6 (11-15 augustus)
voor de jongeren van Royal Adventure.
Wim Hoddenbagh
Wim is getrouwd met Gea en samen hebben ze drie
kinderen. “We brengen graag mensen dicht bij Gods
hart. Door in kerken en op conferenties een eerlijke
en kwetsbare boodschap te brengen die vol is van
de kracht van Gods Geest en de liefde voor Jezus.”
Wim spreekt in week 6 (11-15 augsutus) voor de
volwassenen.

Robbie van Veen
Robbie is een jonge, vurige spreker met als motto: 100%
Woord & 100% Geest. Hij is getrouwd met Anne en zij
wonen in het centrum van Utrecht. In het dagelijks leven is
hij werkzaam als account manager bij Solar Construct . Zijn
grootste passie en verlangen is om iedere gelovige toe te
rusten om ‘als Jezus’ (1 Joh. 4:17) te zijn op de plek waar God
hem/haar heeft neergezet. Robbie spreekt in week 7 (19-22
augustus) voor de jongeren van Royal Adventure.

Hans Alblas
Hans komt uit Ermelo is betrokken bij Evangelische
gemeente Ermelo. Hans is fulltime werkzaam als
Bijbelleraar, spreker en geestelijk begeleider. Hans
spreekt in verschillende soorten gemeenten en is te
horen met overdenkingen op Groot Nieuws Radio.
Hans spreekt in week 7 (19-22 augustus) voor de
volwassenen.
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(workshop crea)
Wanneer: Dinsdagmiddag
Tijd:13.00-17.30
Locatie: de Schaapskooi
Datum: Vanaf dinsdag 23 juli tot
en met dinsdag 20 augustus.
Deelname kosten: €5 euro per
persoon. Per workshop.
Voor deze activiteit hoeft u zich
niet van te voren op te geven.

Esther verzorgd 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.
13.00-14.30 Workshop kralenslinger maken (zonlicht schittert door
het glas in huis).
14.30-16.00 Workshop schilderen (schilder een canvas voor in de
caravan).
16.00- 17.30 Workshop waaier decoreren (heerlijk koel in warme
ruimtes en buiten in de zon).

Wanneer: Woensdag 14 augustus
(workshop voor 6-12 jaar)
Woensdag 21 augustus (workshop voor 12+)
Tijd:18.30-20.00
Locatie: de Ark
Deelname kosten: €5 euro per
persoon.
Graag van te voren opgeven bij
de receptie.

(workshop vlaggen)
Tijdens de workshop “vlaggen voor kinderen” leer je een aantal
basis technieken voor vlaggen. Daarnaast is er ruimte om vrij te
dansen voor God op je eigen manier. Met elkaar gaan we ook een
dans aanleren.
Iedereen in de leeftijd van 6-12 is welkom, het is niet nodig dat
je ervaring hebt. Als je eigen vlaggen hebt mag je die gerust
meenemen. Als je standaard houten of stalen vlaggen hebt, wil je
dat dan bij je opgave doorgeven? Het wordt een gave, gezellige en
kleurrijke workshop. Dus geef je snel op, want er is beperkt plaats!

(workshop logos)
Houd je van de wetenschap? Heb jij soms ook wel eens vragen over
hoe je feiten van de wetenschap in het licht van de bijbel moet zien?
Ben je van nature onderzoekend aangelegd of houd je er van om
soms diep te gaan qua studie? Dan zijn de Logos avonden een leuke
uitdaging voor jou.
Het logos instituut heeft als doel om te laten zien dat wetenschap en
de bijbel hand in hand met elkaar gaan.
De volgende thema’s zullen dit jaar aan bod komen:
•
Hoe de zondvloed de Nederlandse ondergrond vormde
•
Staan er fouten in de Bijbel?
•
Vondsten uit het land van de Bijbel
•
Gods schepping in het bos
•
Relaties en seksualiteit
•
Hoe oud is de aarde?

Wanneer: Maandagavond
Tijd: 20.00-22.00
Locatie: de Ark
Datum: Vanaf maandag 15 juli tot
en met maandag 19 augustus
Deelname kosten: Vrijwillige
bijdrage d.m.v collecte
Voor deze activiteit hoeft u zich
niet van te voren op te geven.

Ook dit jaar zal het Logos instituut komen met fantastische sprekers
die de bovenstaande thema’s begrijpelijk kunnen uitleggen.
Kom jij ook?

Wanneer: Donderdagmiddag
Tijd:13.30-17.30
Locatie: het Cafe
Datum: Vanaf donderdag 1
augustus tot en met donderdag
22 augustus.
Deelname kosten: €5 euro per
persoon. (gratis als jij je eigen
materiaal meeneemt).
Voor deze activiteit hoeft u zich
niet van te voren op te geven.
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(workshop handwerken)
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.

(workshop try dive)
Terug van weggeweest! Deze zomer zijn er de Try Dive workshops.
De workshop staat onder leiding van de duikschool van E.L Diving.
Voordat er gedoken kan worden nemen we aan de rand van het
zwembad wat basisregels door en leggen we het een en ander uit van
de duikuitrusting. Daarna gaan we stapje voor stapje onder water en
aansluitend zullen we een echte duik gaan maken in het zwembad. Dit
is een fantastische eerste ervaring om onder water te kunnen ademhalen
en te bewegen alsof je zweeft. De workshop duurt in totaal maximaal 2
uur.

Wanneer: Elke Dinsdagavond
Vanaf 16 juli tot 20 augustus
Locatie: In het zwembad
Kosten: 39,50 P.P.
Je dient jezelf voor 12.00
dinsdagmorgen op te geven bij de
receptie balie. Hier kan je ook gelijk de
deelname kosten betalen.

Wat heb je nodig voor deze workshop:
Een zwembroek, handdoek en
eventueel een T shirt (voor onder het
duikvest). Al het overige benodigde
materiaal stelt EL Diving beschikbaar.
Kinderen mogen vanaf 6 jaar (mits in
het bezit van een A diploma) onder
toezicht van een ouder of verzorger
deelnemen.
Voor deze workshop geldt een minimum
van 4 deelnemers en een maximum van
8 deelnemers.
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(workshop met Karim Landoulsi)
Karim & Angela Landoulsi zullen samen met hun kinderen, Jesse
(18) en Julia (13), deze workshops verzorgen. Karim is gedeeltelijk
van Tunesische afkomst en is dit jaar 25 jaar getrouwd met Angela.
Karim en Angela zijn mede voorgangers het Christelijk Centrum De
Banier in Den Bosch.

Wanneer: Woensdag 7 augustus
en Donderdag 8 augustus
Tijd: 14.00-16.00

Karim is ruim 20 jaar, werkzaam in de jongerenhulpverlening en
heeft een passie voor Jezus, een hart voor jongeren, het gezin en de
gemeente.

Deelname kosten: Vrijwillige
bijdrage d.m.v collecte.

Locatie: het Cafe

Hieperdepiep! Wij zijn 10 jaar geworden!! Let op onze website dit
aankomend jaar, want er komen natuurlijk nog wel meer acties aan
in verband met ons 10-jarig bestaan!

Voor deze activiteit hoeft u zich
Angela is geboren in een voorgangers gezin en heeft van jongs af
niet van te voren op te geven
aan meegekregen wat het betekent om in het werk van God te staan.
Zij is actief op allerlei vlakken binnen de gemeente en heeft veel
ervaring in het leiden van aanbidding .Ook is zij een spreekster en
met haar didactische vaardigheden, als juf in het onderwijs, neemt zij je mee in haar boodschap.

Camps4Kids is DE christelijke kinderkamp organisatie in Nederland.
Camps4Kids bestaat al 10 jaar en is een groeiende speler van
kindervakantiekampen in Nederland. Onze christelijke kinderkampen
helpen door nieuwe frisse programma’s kinderen in Nederland de
Here Jezus kennen. Kom naar Camps4Kids op de Betteld!

Tijdens deze workshop zullen ook Jesse en Julia aanwezig zijn. Jesse zal je meenemen in zijn verhaal, aanstekelijk,
fris en vol passie zal hij delen wat revival in zijn leven betekent en wat het effect daarvan is in het dagelijks leven.
Julia zal samen met Angela ons mee nemen in een aantal prachtig liederen
Workshop 1 Revival in je persoonlijk leven:
Revival (=opleving) begint in je persoonlijke leven. We zullen dus stil
staan bij de workshop “revival in je persoonlijk leven” wat dit in de
praktijk van elke dag betekent! Jezus is gekomen om leven te brengen
en niet een beetje maar in overvloed (Joh 10:10). Daarom mogen wij
leven ontvangen, leven spreken en leven brengen.

www.camps4kids.nl

Workshop 2 Revival in je gezin:
Bij de workshop “revival in je gezin” nemen Angela en Julia ons mee in
het zingen van een aantal prachtige liederen. Jesse zal delen wat het
thema revival voor hem betekent als 18 jarige en er zullen veel praktische handvatten worden meegegeven door Angela en Karim. Geen
succesformule of 7 sleutels tot.... maar delen vanuit eigen ervaringen,
met vallen en opstaan!
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Geef je nu op voor Camps4Kids
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(herfstvakantie)
Boek nu jouw
vakantie op
www.betteld.nl!

11-19 oktober 2019
Bijbelstudiemidweek met
Arie Jan Mulder!
Bram en Janine verzorgen
de worship deze week.
19-25 oktober 2019
Karim Landoulsi komt spreken!
Eastville komt optreden
en je kunt weer meedoen
met Royal Adventure!

Familiefestijn!
Kun jij geen genoeg krijgen van de zomer en ons leuke
en mooie programma? Boek dan vanaf 1 november jouw
vakantie op het Familiefestijn in de meivakantie! Deze
week zal weer gevuld zijn met de leukste workshops,
sprekers, muziek en andere activiteiten. Ga snel naar
www.betteld.nl of ga naar de receptie voor meer
informatie!
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(snackfeest)
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of kroketten
& 5 porties
patat!

Verkrijgbaar bij
de snackbar

