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We hebben een klein gidsje gemaakt met uitstapjes in de buurt van Dennenrhode. We hopen dat u er 
een paar van kunt gebruiken. Als u ideeën voor ons heeft horen we dat ook graag, zodat we die aan 
ons lijstje kunnen toevoegen.  
 
Bospark Dennenrhode 
www.bosparkdennenrhode.nl  
Verlengde Haerderweg 5, Doornspijk. 
Verblijfsadres 

.  

Brasserie Dennenrhode 
www.brasseriedennenrhode.nl 
Restaurant op het park, geopend van 
woensdag tot zondag, tussen 17:00 en 
20:30, op zondag vanaf 11:00.  
(Erg) goed eten en atmosfeer. 
Reserveer even van tevoren, op drukke 
dagen is er niet altijd plek. 
 
 
 
 
 
De kleine dierentuin 
Op het einde van de zandverstuiving 
vindt u een omheining met exotische 
dieren, waaronder zebra’s, kamelen en 
buffels. Het dierenparkje is prive 
eigendom van een vastgoed-beheerder 
in de buurt.  
 
 
 

 
 
 
 
 

            

 
 
Neem de achteruitgang van het park, en 
sla direct rechtsaf, passeer de 
groepsaccomodatie ‘ Campvelt aan uw 
linkerhand, steek de weg over en loop 
een paar honderd meter. Steek de 
zandverstuiving schuin over en houd 
rechts aan. Op het einde van de 
zandverstuiving ziet u de omheining.  
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Na de wandeling naar de dieren, kunt u camping ‘De 
Scheepsbel’ bezoeken. Vanaf het chalet is het ongeveer 4 
km totaal.  
De scheepsbel is een 4-sterren ANWB-camping met 
zwembaden, glijbanen, binnen speeltuin, klimwand, 
piratenschip, dierenweide, kampwinkel, restaurant en 
animatie.  Entrée is gratis voor gasten van Dennenrhode.  
Om wat tijd door te brengen voor u weer terug wandelt 
naar het chalet, om wat te eten of te drinken en de 
kinderen te laten spelen.  
 

Aan de andere kant van Bospark 
Dennenrhode vindt u Ampies berg  
www.ampiesberg.nl, een nogal 
bijzondere tuin… 

 
 
Geopened van juni tot half oktober 10:00 
– 20:00 uur, toegansprijs is € 5 inclusief 
koffie of thee.  
Meer dan 8000 bloemen en 2000 
verschillende bomen en planten. 
Honden niet toegestaan. 

 

 
 

Kasteel Cannenburgh is a klein kasteel dichtbij.  
Geopend van april - oktober: dinsdag -  zondag 12.00 - 
17.00. 
Maarten van Rossumplein 4 
8171 EB Vaassen. 
U vindt hier ook andere kastelen: 
https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/kastelen/  
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Paleis ’t Loo Apeldoorn, 
www.paleishetloo.nl Toegang tot de 
paleistuinen en de stallen. Het paleis zelf 
is helaas gesloten voor publiek tot 2021 
ivm een renovatie.. 

 
 

https://www.glk.nl/landschappen-
kastelen/routes/ heeft veel Wandel 
routes. Honden moeten meestal wel aan 
de lijn, maar er staan ook een paar 
losloopgebieden op de website.    

Als u een Android smartphone heeft kunt u 
‘Wandelen in Gelderland’ installeren voor 
wandel- en fietsroutes.  

De volgende fietsroutes starten vlakbij 
Dennenrhode:  

https://www.anwb.nl/fietsen/routes/ijsselvliedtroute and 
https://www.anwb.nl/fietsen/routes/rondom-epe-route 

Vissen kunt u uiteraard op diverse 
visstekken langs het Veluwemeer, maar 
zeker ook bij 
www.forellenparkdehaere.nl  
 

Forellenpark de Haere 
Haerderweg 1 
8085RG Doornspijk 
 

 
 

Buitenzwembad De Hokseberg 
www.zwembaddehokseberg.nl 
Wolkamerweg 42 8084 GD ’t Harde 
Weekdagen van 10:30 – 20:00 
Zaterdag van 10.30 - 18.00 
Zondag van 13:00 – 17:00 

Dolfinarium Harderwijk: 
https://www.dolfinarium.nl.  
Interessant  voor iedereen, vooral als het 
weer buiten wat minder is.  Toegang 26 
euro per persoon, maar er zijn veel 
mogelijkheden voor korting op de 
kaartjes.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Als u dan al in Harderwijk bent kunt u eventueel ook nog 
door naar www.hardersplaza.nl om te karten voor kinderen 
en volwassenen.  
 
Flevoweg 2, 3841 KL , Harderwijk 
0341-416085 
info@hardersplaza.nl 
Leeftijd vanaf 8 jaar en 1.40 meter.  
Woensdag t/m vrijdag van 18.00 – 23:00 uur 
Zaterdag van 12:00 – 23:00 uur 
Zondag van 12:00 – 18:00 uur. 
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Ezelboerderij "de koperen ezel" Kopermolenweg 4, Epe. 
/www.de-koperenezel.nl/. 10:00 – 18:00, zomervakantie tot  
20:00 uur. 
Combinatie van binnen- en buiten speeltuin, en 
dierenweide.. Toegang maar € 1.  
U kunt met ezels wandelen op diverse manieren maar u 
moet altijd reserveren: https://www.de-
koperenezel.nl/nl/contact 
Vroeger zelf gedaan met de kinderen: erg leuk! 
 
 

Klimbos Garderen, Putterweg 81 
3886 PG Garderen. Gedurende de 
zomer alle dagen geopend, in de winter 
alleen in de weekenden: 
https://www.klimbosgarderen.nl/reserver
en. 
Dit klimbos is nogal uitdagend en alleen 
voor kinderen boven 8 jaar.  Tot 25 meter 
hoog.   
Op internet staan meer klimbossen 
vermeld als deze wat te veel van het 
goede is.  
 
 

 
 

 
 

Walibi Biddinghuizen (achtbaanpark, voor kinderen > 10 
jaar en boven 1.40 m (anders mag het kind niet in veel 
attracties). www.walibi.nl/. Toegang ongeveer €35 pp, 
familiepas €72 afhankelijk van het seizoen. 10:00-17:00. 
Parkeer ticket € 8,50. Er zijn wel diverse kortingen te 
vinden op internet voor voordeliger toegang.  
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Golfbaan Nunspeet 
https://www.golfenophetrijk.nl/home 
18 holes, greenfee €60. 
Plesmanlaan 30, Nunspeet 
From 09:00 – 17:00, restaurant tot 22:00 
Overigens is dit wel één van de mooiste 
golfbanen van ons land.. 

 
 

 
 

Als uw golfbal ver genoeg afdrijft, komt deze uit op het 
terras bij Herberg Nuwenspete in Nunspeet. Goed 
restaurant met een schitterend rustiek gelegen terras. We 
komen hier zelf met enige regelmaat. 
www.herbergnuwenspete.nl. Dinsdag tot zondag van 11:00 
tot sluitingstijd (?) Ericaweg 3, 8072 PV Nunspeet 
 
 

  
 

U kunt de app Social Deal op uw smartphone downloaden om karting te 
krijgen op restaurants en andere aanbiedingen (bijvoorbeeld vaartochten) 
(kortingen van +/- 40%). Herberg Nuwenspete en andere Horeca-
gelegeheden in de omgeving hebben veel aanbiedingen via 
www.socialdeal.nl.  
 

Hanze steden 
 

Toen Amsterdam en Rotterdam tijdens de middeleeuwen 
nog kleine dorpjes waren, hadden onze Hanzesteden in 
het oosten van Nederland zich al ontwikkeld tot machtige 
handelscentra. Vierhonderd jaar lang werkten zo'n 200 
Hanzesteden samen binnen een Europese Unie 'Avant a 
lettre'. De handel ging grotendeels over zee met de eerste 
vrachtschepen van de middeleeuwen, de Kogges. Een 
geweldig stukje historie dat onze steden veel welvaart 
heeft gebracht. (zie https://www.visithanzesteden.nl/   

Alle 9 Hanzesteden: 

 

Op één dag kunt u twee of meer kleinere stadjes bezoeken 
Hattem, Kampen, Elburg, Harderwijk of de twee grotere 
Zwolle and Deventer. 
Met kinderen kunt u Harderwijk en het Dolfinarium mooi 
combineren.  

 

Hattem 
12.000 inw. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hattem 
  
Bezoek https://www.antonpieckmuseum.nl/ 
als u van nostalgie houdt. Di-Za 10-17, 
€ 16,50 voor de hele familie.  
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Elburg:  
23.000 inw. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elburg 
  

 

 
 

Kampen 
53.000 inw. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kampen_(stad) 
 

 
 

Harderwijk 
47.000 inw 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Harderwijk 
 

 
 

Zwolle 
125.000 inw 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwolle 
 

 
 

Deventer 
100.000 inw 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deventer 
  

 
 

 
Giethoorn (+/- 40 km) 
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Als u de hele wereld aan u voorbij wilt zien trekken, kunt u dat het beste doen in Giethoorn. Giethoorn 
wordt omver gelopen door Chinese en Japanse toeristen en dat is best leuk om naar te kijken vanuit 
een fluisterbootje, te huren bij https://bootverhuur.giethoorn.com/verhuurder/smit-giethoorn. Een 
punter kost tot 55 euro per dag voor maximaal 8 personen.  
 
Apenheul, www.apenheul.nl. 
Leuk als afsluiter van ons gidsje. Loop rond met alle apensoorten in 
het park, die op uw schouders klimmen of toch achter een gracht te 
zien zijn. Toegang: tm 12 jaar: 18,50, daarboven 22 euro pp. 
Openingstijden van 10-17 uur alle dagen. Op wo en vr-middag korting 
na 12.00 uur (12,50).  
J.C. Wilslaan 21, 7313 HK Apeldoorn.  
 
 
Als u zelf leuke uitjes weet (liefst ook niet heel commercieel), dan lezen wij deze graag op 
info@veluwe-huisje.nl of vertel deze op onze facebook pagina Veluwe-huisje.  
 
Wij wensen jullie veel plezier…en doe ook even een paar dagen helemaal niks! 


