Informatiebrochure

Recreatiepark Uddelermeer
In het hart van Nederland, en in het hart van de Veluwe, ligt ons
recreatiepark.
Graag stellen wij ons aan u voor. Eind 1999 zijn wij als
beheerdersechtpaar aangesteld, en in 2005 hebben wij het overgenomen
van de vorige eigenaar. Wij werken er sindsdien met veel energie en
plezier, waardoor ons park echt een eigen sfeer uitademt.
Ons park ligt in Uddel, een klein dorpje tussen Elspeet en Garderen.
Door onze centrale ligging (ca. 6 minuten van de snelweg A1) zijn
steden zoals Apeldoorn, Harderwijk, Putten en Nunspeet allen binnen
15 minuten te bereiken. Ons park ligt een stuk van de weg af, gescheiden
door een strook bos, waardoor het heerlijk rustig is.
Op ons park staan ca. 130 bungalows, die allen gescheiden worden door
groene hagen. De privacy is daardoor zeer goed. De bungalows zijn te
koop voor eigen gebruik of te huur.

Ons park is 12 maanden per jaar geopend en vrij toegankelijk.
Maximaal één huisdier is (aangelijnd) toegestaan. Bij ons is er sprake van
zondagsrust, dan wordt er niet gewerkt. Iedereen houdt hier rekening
mee, van welke gezindte men ook komt. Zo voelt iedereen zich thuis, en
iedereen is welkom!
In 2016 deed zich de mogelijkheid voor om het perceel van de buurman
te kopen. Inmiddels hebben we daar een mooie dierenweide met
visvijver en een groot sportveld gerealiseerd.
In deze grote dierenweidelopen herten, nandoes, eekhoorns, geiten,
schapen, eenden en een hangbuikzwijn. Ook zijn er vogels en kippen.
Neem plaats op het bankje en geniet ervan! Middels een wandelpad
loopt u zo het bos in.
We hebben voor de kinderen een uitgebreide speeltuin en speelveld.
In 2012 hebben wij een nieuw verwarmd buitenbad gerealiseerd. We
hebben een peuterbad (50 cm diep) en een diep bad (140 cm diep).
Het zwembad is geopend van april t/m september. In 2014 volgde onze
‘Binnenspeeltuin’. Hier kunnen de kinderen op het springkussen, ze
kunnen tafelvoetballen en tafeltennissen. Ook bij slecht weer is er dus
altijd wat te doen.
In het hoogseizoen bieden wij een activiteitenprogramma voor de
kinderen. Ook zijn we in het bezit van diverse springkussens en spellen,
zodat de kinderen zich altijd vermaken.

Onze gasterij “de Dassenburcht” is in het hoogseizoen geopend voor
een drankje, ijsje of snack. Tevens is deze gasterij een uitstekende lokatie
voor uw familiefeest, jubileum etc. Van de grote buitenbarbecue wordt
dan ook regelmatig dankbaar gebruik gemaakt.

U kunt ook één
van onze twee
familiehuizen (15
persoons) huren.
Deze huizen zijn
van alle gemakken
voorzien en voorzien
van een ruime tuin
met veel privacy.

De mogelijkheden vanaf
ons park zijn ongekend.
Zowel qua steden als
natuur zit u bij ons
uitstekend.
U kunt vanaf ons park
zowel fietsend als
wandelend direct het bos
in of de hei op.
Ook binnendoor fietst
u dwars door het groen
naar alle bekende grote
plaatsen.
Onderweg komt u van alles tegen: Van wild tot vogels, maar ook mooie
stadjes (Staverden, Leuvenum, Vierhouten e.d.) en overal gezellige
restaurantjes en eetgelegenheden.
Voor wie van wat meer drukte houdt, is daar de Apenheul, Paleis het
Loo, Koningin Julianatoren, Dolfinarium of leuke winkelsteden zoals
Apeldoorn of Amersfoort.
Er is bij ons genoeg te doen en te beleven, maar ook de rustzoekers
komen ruimschoots aan hun trekken. U kunt bij ons ook (elektrische-)
fietsen huren, en we helpen u graag bij het plannen van uw activiteiten
tijdens uw verblijf.
Door onze betrokkenheid bij het park
staan wij dag en nacht voor u klaar.
Wij hopen u te ontmoeten!
Gerard en Nellie Bos
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De Bungalows op ons park
U kunt een van de bungalows huren voor een vakantie, maar ook bijv. als
u tijdelijk woonruimte nodig heeft.
Doordat wij een zeer persoonlijke service leveren, kunnen wij uw
wensen vaak afstemmen op ons aanbod.
Wilt u een chalet kopen als tweede huis, of wellicht als investering voor
de verhuur? Er zijn diverse mogelijkheden, met of zonder koopgrond,
van 40 tot 70 m2, van 2 t/m 8 personen per bungalow. De kavels hebben
een minimale grootte van 180 m2.
Alle bungalows zijn aangesloten op gas, water, elektra, CAI en vast
internet middels een router. Alle bungalows zijn voorzien van een
gaskachel of CV. Alle bungalows hebben een keuken, een badkamer met
alle voorzieningen die u thuis ook heeft. Voor specifieke wensen kunt u
de omschrijvingen op onze site raadplegen. Alle kavels zijn voorzien van
tenminste een parkeerplaats, een aangelegde tuin en een tuinhuis.

Algemene informatie
Onze Uddelermeer-app
Wij hebben ook een gratis app, die kan via de Playstore worden
gedownload op uw telefoon. Zoeken op Uddelermeer-app.
Gasterij ‘de Dassenburcht’
Onze gasterij is een gelegenheid die voornamelijk verhuurd wordt aan
kleine gezelschappen. In de zomermaanden (half juli – eind augustus)
is de gasterij van maandag t/m zaterdag van 10.30 tot 18.00 uur open. U
kunt er dan een drankje, koffie, ijs en patat / snacks verkrijgen.
Op het terras mag u ook buiten de openingstijden zitten, als u bijv. op
uw kinderen wilt letten in de speeltuin of het zwembad.
Speeltuin
De speeltuin is vrij toegankelijk, de kinderen mogen van alle apparaten
gebruik maken. De boshut, achter in de speeltuin, is een overdekte
speelruimte voor kinderen. Er zijn daar spelletjes, knutselspullen, grote
legoblokken, enz.
Deze speelruimte is dagelijks toegankelijk tot ongeveer 21.00 uur.
Springkussen/speelruimte
Iedereen mag, mits de deuren open zijn, van de overdekte speelruimte
met springkussen gebruik maken. Op zondag is de speelruimte niet
toegankelijk.
Zwembad
Iedereen mag zes dagen in de week vrij gebruik maken van het
zwembad, tussen 9.00 - 21.00 uur. Op zondag is het zwembad niet
toegankelijk.
Dierenweide
In onze dierenweide zijn schapen, geiten, herten, vogels en kippen. Wilt
u onze dieren NIET voeren? Er wordt door ons goed voor ze gezorgd!

Wasserette
In onze wasserette staan 2 wasmachines en 2 drogers. Deze kunt u
gebruiken. U moet voor alle apparaten 3 x 1 euromunt inwerpen.
Heeft u in uw huisje een wasmachine e/o droger, dan mag u daar
natuurlijk gebruik van maken.
Fietsverhuur
U kunt bij ons fietsen huren. De kosten hiervoor zijn:
Per dag
per weekend / midweek
per week

fiets € 8,50
fiets € 15,00
fiets € 32,50

elektrische fietsen € 20,00
elektrische fietsen € 50,00
elektrische fietsen € 95,00

Kinderzitje: € 5,00 per dag
Huren van bed- en badlinnen
Huur bedlinnen € 7,50 p.p., opgemaakt bed € 10 p.p.
Huur bad- en keukenlinnen € 2,50 p.p
Overige verhuur
Voor het huren van kinderbedjes, boxen en kinderstoelen kunt u ook bij
ons terecht.
Post of een krant?
Deze post kunt u elke dag vanaf ongeveer 11.00 uur ophalen in de witte
bak bij de gasterij (bij de overige brievenbussen en de plattegrond). Ook
de doorgestuurde kranten worden hierin gelegd.
Internet
In uw huisje staat een zwarte Arris-router. Het netwerk van de router
correspondeert met een nummer op de witte sticker die op de router zit.
Het wachtwoord is de preshared key, deze staat ook op diezelfde sticker
op de router vermeld.

Afvoer huisvuil
De milieustraat bevindt zich bij de dierenweide, links van de volière. We
hebben een glasbak, een papierbak en twee restafvalcontainers.
Aan uw sleutelbosje zit een zwart stickje. Met dit stickje opent u de
restafvalcontainer.
Informatie van de omgeving, winkels en restaurants
In het postvak in uw huisje zit een heleboel informatie. Mocht u toch
nog informatie missen, dan kunnen wij u misschien helpen.
Ook voor fietskaarten en omgevingskaarten kunt u bij ons terecht.
In de wasserette kunt u ook recreatiekranten vinden van de VVV, die
krant mag u gratis meenemen.
In Uddel vind u winkels, waaronder de supermarkt Coop Schouten,
Slagerij van Rhee en Bakkerij Schreuder.
Daarnaast is er in Uddel ook een fietsenmaker en tankstation te vinden.
Voor meer winkelaanbod kunt u terecht in Ermelo, Nunspeet, Putten of
Apeldoorn.
Bij de Coop-supermarkt staat een pinautomaat, welke toegankelijk is
tijdens de openingstijden van de winkel.
Aan de Uddelsekampweg in Uddel en bij het Kulturhus in Elspeet is een
pinautomaat van de Rabobank.
Uddel biedt ook een groot aantal restaurants met verschillende kaarten.
Als eerste vindt u Restaurant Uddelermeer, dat ligt op loopafstand van
ons park, voor een wat luxer diner.
Cafetaria de Viersprong, voor een snack of eenvoudige maaltijd (zondag
gesloten).
Restaurant Buds, (aan de N302, richting Apeldoorn) is een
kippenrestaurant met speeltuin voor de kinderen.
Het Terras, aan de Paleisweg, biedt een eenvoudige maaltijd met
speelattributen voor de kinderen (zondag en in de wintermaanden
gesloten).

Kerken
Hervormde (PKN) kerk, Garderenseweg 2, Uddel
Diensten: 9.30 en 18.30 uur.
Bij de morgendienst is er kinderoppas in de kelder van de kerk.
Gereformeerde Gemeente, Garderenseweg 29, Uddel
Diensten: 10.00 en 18.30 uur.
Er is geen kinderoppas.
Gereformeerde Gemeente Nederland, Paleisweg 214, Uddel
Diensten: 9.30 en 18.30 uur.
Er is geen kinderoppas.
VVV-kantoren / toeristische informatie in de buurt
• VVV Elspeet: Staverdenseweg 2, 0577-491450, www.vvvelspeet.nl
• VVV Ermelo: Stationsstraat 20, 0341-557112, www.vvvermelo.nl
• VVV Nunspeet: Stationsplein 1, 0341-274747, www.vvvnunspeet.nl
• Veluws Buro voor Toerisme Apeldoorn: www.develuwe.nl
• VVV Putten: Kerkplein 15, 0341-351777, www.vvvputten.nl
• Garderen, de Veluwespecialist: Dorpsstraat 28, 0577-460443, 		
www.veluwespecialist.nl

Huisregels Recreatiepark Uddelermeer
Volop genieten vinden wij belangrijk,
maar voor de goede orde hebben wij een aantal regels:
• Op het gehele park geldt een maximumsnelheid van 5 km per uur,
oftewel stapvoets rijden in de 1e versnelling. Dit geldt 24 uur per dag!
• U mag bij het huisje één auto parkeren. Evt. meerdere auto’s van u of
uw bezoek dienen op de centrale parkeerplaats geparkeerd te worden.
• Er mag NIET op de paden worden geparkeerd, i.v.m. vrije doorgang
voor hulpdiensten.
• Geluidsoverlast is niet toegestaan, u mag buiten op het terras geen
geluidsapparatuur hebben. Ook mag geluid uit het huisje buiten niet
te horen zijn.
• Bezoek is welkom en hoeft zich niet te melden. Wel dient uw bezoek
zich ook aan de genoemde huisregels te houden.
• U mag maximaal één huisdier per huisje meenemen (indien
toegestaan in het huisje). Honden dienen op het park ALTIJD
aangelijnd te zijn! Poezen mogen niet loslopen.
• Uitlaten buiten het park a.u.b. Bij evt. ongelukjes kunt u bij de
beheerder opruimzakjes krijgen.
• Barbecuen is toegestaan, bij voorkeur met een elektrische barbecue.
Gaat u barbecuen, wilt u dit dan altijd op het terras doen en met
blusmiddelen bij de hand? Dit i.v.m. de natuurlijke omgeving, waar bij
droogte snel iets mis kan gaan! (www.natuurbrandgevaar.nl)
• Vuurkorven zijn om deze reden in de maanden april t/m oktober
verboden.
• Afval: Achter op de centrale parkeerplaats (links langs de volière)
vindt u de milieustraat. Hier kunt u uw glas, papier en restafval
gescheiden weggooien. Afvalzakken dienen meteen naar de container
gebracht te worden. Er mogen geen afvalzakken en overig afval op de
kavel en in het schuurtje staan, c.q. verzameld worden.
• U dient netjes en zuinig om te gaan met onze huisjes. Dat betekent:
netjes schoonhouden, bij verplaatsen alles bij vertrek weer terugzetten
zoals u het aantrof.
• Roken in de huisjes is NIET toegestaan.
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