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Van harte welkom bij chalet Odie 
Nou…het is bijna zover! U heeft een heerlijk vooruitzicht: lekker genieten op het 
bospark Dennenrhode, op een steenworp afstand van heide, bos, Hanzesteden als 
Hattem, Kampen, Elburg, Zwolle en Harderwijk en het Veluwemeer. Kijk maar op 
https://www.veluwe-huisje.nl/links/. Daar staat ook een ‘leuke dingen te doen’ gidsje 
op in pdf; waarschijnlijk heeft u deze ook per mail ontvangen.  
 
In deze pdf vindt u de belangrijkste dingen over uw vakantie. Lees alles even rustig 
door.  
 
Beddengoed en handdoeken 
Beddengoed, handdoeken, dekbedden en kussens zijn allemaal aanwezig en gratis. 
We hebben een Jura bonenkoffiemachine voor u klaarstaan. De vakantie begint thuis 
alJ 
 
Winkels 
In de directe omgeving zijn geen winkels. Neem de eerste boodschappen even mee 
van huis of ga naar de supermarkt in ’t Harde of Nunspeet. 
 
Aankomst: vanaf 15.00 uur. We hebben een sleutelbox naast de toegangspoort 
hangen. De code kunt u even opvragen via een appje op 0633306111.  
 
Routebeschrijving naar chalet Odie 
Wanneer u aankomt bij het chaletpark (Verlengde Haerderweg 5, 8085 RJ 
Doornspijk), arriveert u op een kleine parkeerplaats met ongeveer 15 parkeerplaatsen 
aan de linkerhand. NIET doorrijden tot aan de automatische hoofdslagboom, maar 
EERST de auto parkeren in één van de parkeervakken aan de linkerkant. 
Parkplattegrond: zie laatste pagina, de rode stippellijn is de route naar Odie. 
 
Naar ons huisje Odie (M8):  
Als u de auto geparkeerd hebt, volgt u de hoofdweg het park op, 
loopt u langs de hoofdslagboom, langs de receptie en de 
brasserie en slaat u na het zwembad 1e pad links in. Loop langs 
het speeltuintje nog 1 pad rechtsdoor en direct daarna 1e pad 
links. M8 is het hoekhuis links met die mooie tuin.  
De huisdeur- en poortsleutel zit in de sleutelbox aan de linker 
kant van het chalet als u voor de deur staat. U kunt met de 
poortsleutel nu via dezelfde weg de auto halen.  
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Wifi 
Netwerk:   “Veluwe-huisje” 
Wachtwoord:  “Odie2018”    
 
Thermostaat 
De thermostaat hangt in de woonkamer, aan de tussenmuur bij de keuken.  
 
Energie 
Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier 
spaarzaam mee om te gaan door bijvoorbeeld de thermostaat van de verwarming 
lager te zetten als u weg bent.  
 
Soundbar 
U kunt de Toshiba soundbar koppelen met iedere smartphone: 

• Zet de soundbar aan en zorg dat bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld.  
• Druk op de bluetooth knop op de kleine zwarte afstandsbediening van de 

soundbar. De soundbar maakt het ‘pairing’-signaal en koppelt met de 
smartphone.  

• Vanaf nu kun u luisteren naar uw eigen muziek vanaf uw smartphone.  
NB: Op de soundbar zit een ‘input’ knop die u kunt indrukken en die het geluid op de 
smart-tv, usb, smartphone en dergelijke weer geeft. Mocht het koppelen niet lukken, 
dan is een andere bron misschien de oplossing. 
 
TV, Netflix 
Met de smart-TV kunt u zowel TV als Netflix films kijken of muziek afspelen via 
bijvoorbeeld Youtube.  
Als u TV wilt kijken controleert u of het zwarte ‘Arrix’ modem aan staat. Op het 
modem zit een rode of groene button. Rood = uit, groen = aan.  
Daarna doet u de TV aan. Eventueel dient u met de knop ‘source’ van inputbron te 
veranderen, met de zwarte Philips afstandsbediening.  
Als u signaal ontvangt, kunt u met de witte KPN-afstandsbediening kanalen zappen.  
Soms is het even puzzelen met afstandsbedieningen voor alles lukt….erg rustgevend.. 
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Roken 
Roken is niet toegestaan in het vakantiehuisje, maar buiten staan asbakken. 
 
Meubels 
Het verplaatsen van meubels en apparatuur van binnen naar buiten en andersom is 
niet toegestaan, evenals lopen en/of springen op bedden of ander meubilair. 
 
Veiligheid 
Denk eraan om deuren en ramen steeds af te sluiten als u weg bent.  
 
Huisdieren 
Alleen in overleg en bij voorkeur in een bench. Als honden op de bank gaan, dient u 
zelf te zorgen voor een schone deken ter bescherming van de (nieuwe) bank. Het 
hangt van het ras af of honden worden toegelaten. Laat uw hond ook nooit alleen in 
een vreemde omgeving.  
Huisdieren dienen op het park aangelijnd te zijn. Op het terras en tuin van het 
vakantiehuisje mogen huisdieren vrij rondlopen. Uitwerpselen van huisdieren dienen 
netjes opgeruimd te worden. 
Als u via de achteruitgang van het park (vanaf de slagboom het park over) het bos 
inloopt en rechts aanhoud, komt u uit op een zandverstuiving; dit is een honden-
losloopgebied. 
 
Electrische barbecue 
We hebben een electrische barbecue die u kunt gebruiken. Het is een service en we 
stellen het zeer op prijs als u de barbecue echt schoon weer achterlaat voor volgende 
gasten.  
 
Vuurtafel 
Ook hebben we een vuurtafel (bij de houten banken buiten). De vuurtafel werkt op 
gas. De gastank dient u open te draaien (zie deurtje onderin de tafel) en dan kunt u 
het vuur aansteken. Let wel: het is geen barbecue, de vuurtafel krijgen we anders 
nooit meer schoon  
 
Trampoline 
Trampolinespringen is vooral erg leuk om te doen. Maak niet al te gekke sprongen; 
het gebruik van de trampoline is voor eigen risico. Graag schoenen uit en op sokken 
of blote voeten springen, zo gaat het trampolinenet langer mee.  
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Afval 
Afvalzakken mogen dichtgeknoopt in de groene container. Het afval wordt één of 
twee keer per week opgehaald, afhankelijk van het seizoen. Als er los afval in de 
container zit, wordt deze niet geleegd door de parkbeheerder.  
 
Flessen mogen in het schuurtje voor gescheiden afval, deze halen we zelf op.  
 
Als u naar huis gaat:  
 
Graag voor vertrek: 
• De afwas doen 
• Bedlinnen graag in de doucheruimte 
• De vuilnisbakken legen en de volle vuilniszakken in de container naast het huisje 
• Woonkamer en entree veegschoon achter laten  
• Etenswaren meenemen; als dat niet lukt, kunt u koelkastspullen ook achterlaten. 
• Eventueel breukwerk, schade, kwijtgeraakte spullen graag even melden, dat is 

prettig voor ons en onze volgende gasten. Zo houden we het huis netjes en 
repareren we alles zodra we weten wat er mis is.  

• De thermostaat terugzetten naar 6 graden 
• Controleer het huisje bij vertrek nog een keer grondig op vergeten opladers en 

dergelijke 
• Sleutels graag in de sleutelbox bij de voordeur; code op 0000 draaien.  

Vergeten persoonlijke bezittingen bewaren we een redelijke periode voor u, maar we 
nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Nasturen kan tegen meerkosten. 

Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuisje netjes gebruikt, zodat de volgende gasten 
er ook met plezier gebruik van kunnen maken.  
 
Vertrek: Tot 11.00 uur, daarna komt de schoonmaak voor de volgende gasten. In 
overleg is soms een andere vertrektijd mogelijk. Wij wensen u een goede reis en we 
hopen dat u het heerlijk heeft gehad!  
 
Tot ziens! 
Wij wensen u een goede reis huiswaarts en zien u graag een volgende keer weer. 
Janita, Laurens en Yvette die zorgt dat uw huis netjes is als u aankomt.  
 
Borg: U ontvangt eventueel betaalde borg een dag na vertrek retour als alles nog 
aanwezig, heel en schoon is opgeleverd.  
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Eigenaar 
Laurens Smit 
0031 (0)6 333 06 111 
 
Noodnummers en adressen 
0031   Toegang Nederlandse nummers 
112   Algemene alarmnummer 
(0)525-661545 Huisartsenpost  

Oude Kerkweg 578085AM Doornspijk,  
werkdagen 08:00 – 17:00 

(0)525-637131 Spoednummer 
(0)38 424 50 00 Ziekenhuis Isala Zwolle  

Dokter van Heesweg 2 
8025 AB Zwolle 

(0)525 662360 Beheerder bospark Dennenrhode Leendert 
AED   Heidestate, Veldbliesweg 21, 8084 RC ’t Harde (4 min rijden) 
 
 

 


