Op zoek naar perspectief? Ga mee kamperen met de Tuindorpkerk!
Houd moed, heb lief want wij bieden perspectief!
Nu het vaccineren op gang komt en het mooie weer in aantocht is snakken we allemaal weer naar het moment
waarop we elkaar weer in vrijheid kunnen ontmoeten. Stapje voor stapje lijkt het erop dat we weer toegroeien
naar een leven waar we weer samen kunnen komen als gemeente van de Tuindorpkerk. Samen zingen,
wandelen, spelen, koffiedrinken en borrelen, samen genieten van de schepping. Als er één plek is waar dat veilig
zou kunnen dan is dat buiten! Een prachtig perspectief. Om dat bereiken moet je wel in actie komen!
Reserveer het weekend van 2,3 en 4 juli 2021
Het traditionele kampeerweekend van de Tuindorpkerk mag niet ontbreken in uw planning voor 2021. Al meer
dan 20 jaar kamperen we in de bossen van Baarn op de prachtige camping De Zeven Linden. Jong en oud
ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer. Los van de dagelijkse beslommeringen is er tijd voor elkaar. Voor de
vroege vogels en de late doorzakkers is er ruimte voor elkaars verhalen, gezellige spelletjes, muziek maken,
sporten, lekker eten, een stille mijmering voor je tent en vooral de basis voor nieuwe vriendschappen en
verrassende ontmoetingen. Zo’n kans krijg je bij ons één keer per jaar. Grijp die kans. Je bent het waard!
Voor elk wat wils, stel je eigen arrangement samen
We zijn geen kuddedieren en maken graag zelf uit wat en wanneer we willen doen. De kampeerformule van De
Tuindorpkerk gaat met haar tijd mee. U krijgt nog net geen keuze stress bij al onze mogelijkheden.
a. All inclusive : U bent van het type ik ga niet voor een nacht een tent opzetten! U laat u gewoon verrassen en
gaat gezellig het hele weekend mee en komt van vrijdagavond 18.00 uur tot zondag middag 12.00 uur. U heeft
uiteraard een VIP plek op de camping en eerste keus bij het uitzoeken van leuke buren en de kortste route naar
de toiletten.
b. All you can camp: Je vindt drie dagen te lang? Dan kom je gezellig twee dagen! Zaterdag en zondag ben je
welkom om gezellig mee te doen aan de activiteiten op die dagen. En gelukkig, er zijn alleen maar mooie plekken
op de camping en die leuke buren staan er al en helpen misschien wel even met het opzetten van de tent.
c. All you can handle: Je slaapt het lekkerst in je eigen bed, bij elk spinnetje gaat je hartslag richting de 200
slagen en je snurkprobleem hou je ook liever voor jezelf. Dan kom je gewoon langs en doe je bijvoorbeeld mee
aan de gezellige maaltijd op zaterdag en de zondagse inspiratie meeting.
d. All you can’t arrange: Je wilt wel eens kamperen, maar je hebt geen kampeerspullen of vervoer. Geen
probleem. Geef even door wat je nodig hebt en wij regelen voor je dat je mee kunt.
e. All you can glamp!: Een nieuwe mogelijkheid is het huren van en trekkershut voor en of meerdere dagen.
Geen gedoe met het opzetten van een tent en wakker liggen of ie wel weer droog mee kan. Je bedje staat klaar.
Er zijn verschillende typen trekkershutten. Kijk op de website van de Zeven Linden. Deze moet je wel zelf tijdig
boeken!!!! Home - Allurepark de Zeven Linden
We snakken ernaar om elkaar allemaal weer te zien. Aan iedereen is gedacht en dat alleen al is reden genoeg
om te komen. Aarzel niet langer, volg je hart. Beslis nu, geniet later. We gaan! Hoe moeilijk is dat!
Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u
a. Het centrale deel van het kampeerweekeinde is van zaterdag 4 juli (rond 13 uur) tot en met zondag 5
juli (rond 13 uur). Maar zoals boven is aangeven hebben we meer opties.
b. Het programma is globaal op zaterdagmiddag een gezamenlijke sport-/spelactiviteit voor jong en oud;
op zaterdagavond een avondmaaltijd in grote kring; op zondagmorgen een viering met een aangepaste
opzet. En zaterdagavond een eigen activiteit voor jongeren.
c. We moeten een basisreservering doen bij De Zeven Linden. Dat betekent dat we garantie moeten
hebben dat er voldoende mensen betalen/komen. We willen graag z.s.m. weten op hoeveel mensen
we kunnen rekenen. Geef je dus onmiddellijk op, en wij gaan aan de slag om er een prachtig en
onvergetelijk weekeinde van te maken! Geef voor 1 mei je principe-aanmelding door
aan: wkjverkerk@gmail.com. Wij zijn er in ieder geval!
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