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Informatie over chalet Bambi 
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 of 
van de site gehaald. 
 
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 Krups bonenkoffiemachine (gevuld) en een Senseo 
apparaat (geen pads) beschikbaar. De vakantie begint thuis al. 
 
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 voordeur 
hangen. De code kunt u even opvragen via een appje op 0633306111.  
 
Routebeschrijving naar chalet Bambi  
Verlengde Haerderweg 5, 8085 RJ Doornspijk, chalet M24.  
 
U kunt het beste "Brasserie Dennenrhode" invoeren in uw navigatiesysteem. 
Dan eindigt de navigatie voor de slagboom van het park. Als dat niet lukt, neemt 
u vanaf de Bovenweg (bij het voetbalveld) de afslag het bos in naar de 
Verlengde Haerderweg. Als deze weg na 300 m naar rechts buigt, gaat u 
rechtdoor de verkeersdrempel over en komt u aan bij het park.  
 
U arriveert u op een kleine parkeerplaats met ongeveer 18 parkeerplaatsen aan 
de linkerhand. NIET doorrijden tot aan de automatische hoofdslagboom, maar 
EERST de auto parkeren in één van de parkeervakken. Parkplattegrond: zie 
laatste pagina, de roze stippellijn is de route naar Bambi. 
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Naar ons huisje Bambi (M24):  
 
Zie de laatste pagina voor de route op het park. 
Aan de linkerkant, tussen de parkeervakken in, is nog een 
slagboom (niet automatisch). U loopt langs deze slagboom en 
dan moet u bij het 3e chalet (hardhout + veranda + groene 
kozijnen) aan de rechterkant zijn. De huissleutels en 
poortsleutel voor de automatische slagboom zitten in de 
sleutelbox direct naast de deur. Als u de sleutels heeft, kunt u de auto ophalen. 
Rijd met de auto naar de hoofdslagboom en houdt de poortsleutel voor de 
voeler van de slagboompaal. Rijd dan met de auto langs de receptie. Ga het 1e 
pad links (langs het zwembad) en dan het tweede pad links (vanwege 
éénrichtingverkeer op het park). Dan weer 2x links en u bent weer bij het chalet. 
 
Wifi 
Het huisje Bambi maakt gebruik van de KPN-aansluiting van huisje Garfield met 
behulp van een Mesh netwerk. Dat is een snel wifi-netwerk dat evengoed 
presteert als het wifi-signaal bij het andere huisje. Dit zijn de witte ontvangers in 
een slaapkamer en in de woonkamer. Ieder huisje heeft een eigen inlog.  
 
Netwerk:   "Bambi" 
Wachtwoord:  "Bambi2020"    
 
Thermostaat 
De thermostaat hangt in de woonkamer. Graag laagdraaien als u afwezig bent. 
 
Fietsen 
Op de veranda staan 4 damesfietsen. Om de fietsen tegen roesten te 
beschermen vragen wij u de fietsen weer terug te zetten op de veranda. 
Kinderfietsen, steps e.d. kunnen naar het schuurtje staan. We hebben een 
reparatieset voor lekke banden. We stellen het op prijs als u kleine dingen ook 
zelf oplost, zoals het plakken van een band. We zien de fietsen als service. 
Mocht dat niet lukken dan horen we het graag zodat we zelf even tijd inruimen 
voor het onderhoud.  
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Daarnaast hebben we een aantal fietsen voor kinderen van 3 tot 13 jaar. Deze 
staan niet standaard bij dit chalet, het kan zijn dat u fietsjes even moet halen bij 
een ander chalet waar deze in gebruik zijn geweest. U kunt dat even vragen per 
app op 0633306111. 
 
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.  
 
Koffiemachine  
We hebben een nieuw Krups koffie apparaat. Dit is de handleiding: 
https://handleidingkwijt.com/krups-ea815570-espresso-apparaat/ 
 
 
Soundbar 
U kunt de JBL 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 
van 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.  
Daarna doet u de TV aan. Eventueel dient u met de knop 'source' van inputbron 
te veranderen, met de zwarte Toshiba afstandsbediening.  
TV kijken gaat via het TV signaal van het park, hiervoor is geen box, of 
afstandsbediening. 
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 staat een asbak.  
 
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 
Het gebruik van het huisje, de trampoline, de fietsen, elektrische apparaten zijn 
voor eigen risico. Houd alstublieft een oogje op nog jonge kinderen; het huisje 
staat aan de vijver en er is een zwembad op het park. Denk eraan om deuren en 
ramen steeds af te sluiten als u weg bent. 
 
Geluid, overlast 
Bospark Dennenrhode is een gemoedelijk park waarbij mensen in alle rust 
recreëren. Tussen 23:00 uur en 08:00 uur dient het stil te zijn op het park en 
ook overdag is het niet de bedoeling dat er overlast gevend lawaai gemaakt 
wordt. Waarvoor alvast hartelijk dank namens de buren;-) 
 
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. Hondenpoep 
is een hardnekkig probleem op het park. Uitwerpselen dienen altijd opgeruimd 
te worden. Desnoods loopt u terug naar het huisje om boterhamzakjes op te 
halen; hondenpoep is echt storend voor andere gasten.  
Als u via de achteruitgang van het park (vanaf de slagboom het park over) het 
bos inloopt en rechts aanhoudt, komt u uit op een zandverstuiving; dit is een 
honden-losloopgebied. 
Met elkaar houden we het schoon en gezellig, waarvoor dank! 
 
  



 
 

Facebookpagina:  veluwe-huisje.nl    Email  info@veluwe-huisje.nl 
Website:  www.veluwe-huisje.nl   Adres  Verlengde Haerderweg 5, 8085 RJ Doornspijk 
ASNbank:  NL33ASNB0781103835Chalets  M17 Garfield & M8 Odie & M24 Bambi, FoRest 

in Putten   
Versie dec 2020 

 

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.  
 
 
Afval 
Afvalzakken moeten dichtgeknoopt op woensdag avond of zondag avond of als u 
vertrekt aan de weg worden gezet, naast de parkeerplaats.  
 
Glaswerk en papier mogen in de zwarte kratjes. Deze worden periodiek door de 
beheerder geleegd.  
 
Op de laatste pagina hebben we de afvalkalender opgenomen. Helaas heeft het 
park geen milieustraat ingericht. 
 
Als u naar huis gaat graag voor vertrek: 

• De afwas doen en opbergen 
• Bedlinnen graag in de doucheruimte 
• De vuilnisbakken legen en de volle vuilniszakken dichtgeknoopt aan de 

straat naast de parkeerplaats.  
• Glaswerk en papier kunnen in de zwarte kratjes naast de container 

gedaan worden. Het afval wordt op maandag en donderdag opgehaald. In 
de wintermaanden 1x per week.  

• 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 7 graden 
• Controleer het huisje bij vertrek nog een keer grondig op vergeten 

opladers en dergelijke. 
• Fietssleutels terug in het mandje, die komen thuis nog wel eens uit de 

was tevoorschijn….. 
• Fietsen droog onder de veranda. 
• Sleutels graag in de sleutelbox bij de voordeur; code op 0000 draaien.  
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Vergeten persoonlijke bezittingen bewaren we een redelijke periode voor u, 
maar we nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Nasturen kan tegen 
meerkosten. 
Wij gaan ervanuit dat u ons vakantiehuisje netjes gebruikt, zodat de volgende 
gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken.  
 
Tot ziens! 
Vertrek: Tot 11.00 uur, (direct) daarna komt de schoonmaak voor de volgende 
gasten. In overleg is soms een andere vertrektijd mogelijk.  
Wij wensen u een goede reis huiswaarts en zien u graag een volgende keer 
weer.  
Hartelijke groet, en wellicht tot een volgende keer, Laurens. 
 
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) 
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Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
53 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14
2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21
3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28
4 25 26 27 28 29 30 31

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
9 1 2 3 4 5 6 7 13 1 2 3 4

10 8 9 10 11 12 13 14 14 5 6 7 8 9 10 11
11 15 16 17 18 19 20 21 15 12 13 14 15 16 17 18
12 22 23 24 25 26 27 28 16 19 20 21 22 23 24 25
13 29 30 31 17 26 27 28 29 30

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
17 1 2 22 1 2 3 4 5 6
18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13
19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20
20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27
21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30
22 31

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 1 2 3 4 30 1
27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8
28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15
29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22
30 26 27 28 29 30 31 34 23 24 25 26 27 28 29

35 30 31

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 1 2 3 4 5 39 1 2 3
36 6 7 8 9 10 11 12 40 4 5 6 7 8 9 10
37 13 14 15 16 17 18 19 41 11 12 13 14 15 16 17
38 20 21 22 23 24 25 26 42 18 19 20 21 22 23 24
39 27 28 29 30 43 25 26 27 28 29 30 31

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5
45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
48 29 30 52 27 28 29 30 31

Huisvuil: Tuinafval (fijn en grof): *VakantieHuisVerhuur

 - max. 3 zakken per chalet  - op de daarvoor bestemde kavel (voor gastanks)
 - voor 10:00 uur aan de weg  - volg de aanwijzingen op het bord
 - in stevige gesloten zakken Grofvuil:
 - geen glas/papier in de zak!  - dient u zelf af te voeren, dit kan niet op het park.
Glas en Papier: Overige vragen/meldingen:
 - in de daarvoor bestemde kratten  @ administratie: info@bosparkdennenrhode.nl
 - geen doos in doos stapelen  @ beheer: leendert@bosparkdennenrhode.nl
 - dozen plat maken

Tel. 0525-662360

November 2021 December 2021

Mei 2021 Juni 2021

Juli 2021 Augustus 2021

September 2021 Oktober 2021

Huisvuil/Glas/Papier Huisvuil VHV*Huisvuil Feestdagen

Januari 2021 Februari 2021

Maart 2021 April 2021

Afvalkalender Bospark Dennenrhode 2021


