Q&A voor op de site

De Betteld
Wat is het adres van de Betteld?

Aaltenseweg 11, 7021 HR Zelhem
Kan ik hier met het openbaar vervoer komen?
-We stellen een beperkte pendeldienst in, die rijdt tussen bushalte Markt,
Zelhem en de Betteld. Bus 23 rijdt vanuit NS-station Ruurlo én Doetinchem

langs deze halte. Op aanvraag wordt u opgehaald. Kosten hiervan zijn € 2,50
p.p per rit. Deze pendeldienst rijdt op donderdag vanaf 14.00 tot 18.00 uur.
Op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 10.00 uur. Zondag tussen 14.00 uur en
15.00 uur.

Wat zijn de overnachtingsmogelijkheden?

-U kunt kamperen op het terrein. Ook kunt u een chalet boeken of een
kamer. Er zijn verschillende chalets beschikbaar: groot, klein, eenvoudig tot
luxe. Ook zijn er chalets met voorzieningen voor gehandicapten. U kunt

ervoor kiezen om een maaltijdenarrangement bij te boeken. Dit is echter
geen verplichting.
Kan ik een plek reserveren voor het kamperen voor onze groep?
-Neem hiervoor contact op met de Betteld.
Mag ik met de auto op het terrein?
-Ja, na uitladen van de bagage zet u uw auto op een van de parkeerplaasen.
Faciliteiten van de Betteld, waaronder catering.
-De Betteld heeft een goede keuken waar elke dag vers gekookt wordt. Bij de
boeking kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de dagelijkse

maaltijden, aangeboden in de Ichtuszaal. Er kan, tegen kleine meerprijs,
rekening worden gehouden met dieëtwensen. Er is geen verplichting om de
maaltijd af te nemen.

- Er is een eetcafe/cafetaria met terras, waar een kleine maaltijd wordt
geserveerd, bijvoorbeeld de Betteld burger.
-Er is een kleine supermarkt op het terrein met dagelijks vers brood, fruit en
verdere versproducten om een eenvoudige maaltijd te bereiden.

-Voor in de zomermaanden is er een openluchtzwembad.
-Voor de ontmoeting in de avonduren is er een cafe met biljart.
Is er wifi op het terrein?
-Over het gehele terrein wordt gratis Wifi aangeboden.

Omgeving Betteld

Het dorpje Zelhem ligt op ongeveer 3 km afstand van de Betteld. Rond een
dorpsplein vind je er een grote supermarkt, een Chinees en pizzaria. Verder
diverse gezellige winkeltjes en andere eettentjes.

CWN conventie gerelateerd
Hoe kan ik me aanmelden voor de conventie?
https://www.aanmelder.nl/126364.
Kan ik me opgeven als daggast?
Ook als daggast bent u van harte welkom op de conventie.
Waar moet ik me melden als ik arriveer?
-Bij de ingang wordt u ontvangen door gastvrouwen/heren van de CWN. Zij
wijzen u de weg naar de receptie van de Betteld . Na ontvangst van duiding
kampeerplek of sleutels van een chalet, kunt u eerst uw spullen naar de
desbetreffende accommodatie brengen. Vervolgens bent u welkom in de
Plaza in de Ichtus-zaal, waar u zich kunt melden als bezoeker van de
conventie en u zich in kunt schrijven voor de workshops.
Hoe loopt de inzet vrijwilligers tijdens de conventie?
De CWN is een vrijwilligersorganisatie. Ieder draagt zijn steentje bij. Op
allerlei gebieden hebben we mensen nodig, soms voor een dagdeel, soms
voor een uurtje. U kunt zich aanmelden bij de Plaza.
Hoe ziet het dagprogramma eruit?
-Globale opzet van een dag:

10.00 uur

Lofprijzing en spreker

14.00 uur

Vroege workshops

15.45 uur

Late workshops

19.30 uur

Avondprogramma: viering of optreden

Is er ook een kinder- of tienerprogramma?
-Er is een uitgebreid kinder- en tienerprogramma vanaf de eerste avond van
de conventie tot en met zaterdagavond. De staf van de CWJ staat klaar om

een verrassend programma aan te bieden waarin voldoende ruimte is voor
persoonlijke geestelijke verdieping, maar ook zeker voor spel en plezier.
Dit programma loopt tegelijkertijd met het volwassenprogramma. Tijdens de
vroege workshops is er geen jeugdprogramma, tijdens de late workshops
wel. Zondagochtend viert de jeugd samen met de volwassenen de dienst.

Een aantal weken voor aanvang van de conventie komt het uitgebreide CWJ
programma met de tijden online op de site. Zowel het kinder- als het
tienerprogramma heeft een eigen thema, afgeleid van het hoofdthema van de
conventie. Ook hebben zij hun eigen voorbedenavond met ruimte voor hun
eigen gebeden. Voor baby’s en peuters is er oppas geregeld en zij hebben
dus ook hun eigen programma, waardoor ouders van jonge kinderen de tijd
hebben om het volwassen programma te volgen.

Uiteraard hebben we ook weer gave en enthousiaste staffers nodig. Als je je
hierin wel herkent, kun je meer informatie vinden op https://www.cwn-

cwj.nl/staffen/ of je kunt een mail sturen naar secretariaatcwj@gmail.com.
Als CWJ zorgen we voor je maaltijden en overnachtingen tijdens de conventie.
Wat is Dash?
-Dash is het programma dat wordt aangeboden voor de leeftijd 18-28 jaar.

In het voorjaar heeft deze groep deelnemers een eigen spreker, in het najaar
sluit zij aan bij het volwassenprogramma. Veelal huren zij gezamenlijk een
chalet of kamperen bij elkaar. Aanmelden via conventie-aanmeldformulier én
per mail naar mevandermik@gmail.com ( Ard Trouwborst en Mikkie van der
Mik)

