
Welkom bij de Eikenhorst! 

Lieve gasten, 

Wat leuk dat jullie er zijn! Vol trots ontvangen we jullie in
ons boshuis. 
Wil je onze gastvrouw Carolina Linthorst bellen bij
aankomst? Haar nummer is 06-50959917. Zij regelt de
check-in met jullie. 

En heb je vragen over het huis of over de omgeving? Dan
kun je dit ook aan haar stellen, ze weet veel over Steenwijk,
de mooie geschiedenis en wat je hier kunt doen. 

Geniet van jullie verblijf! 

Vriendelijke groet, 
Carolina, Ronald & Wenda Linthorst 
info@eikenhorst.nl 



Airtrampoline
De sleutel ligt binnen, op het paaltje zit het slot. 
Draai de sleutel kort naar rechts. 
De airtrampoline blaast automatisch op. 
Opgeblazen? Springen maar! Uiteraard even schoenen
uit en geen scherpe voorwerpen op de airtrampoline 
Na de verstreken tijd gaat de pomp vanzelf uit 
Langer springen? Uiteraard kun je de sleutel opnieuw
omdraaien. 
Klaar? Druk dan op de groene stop-knop. De pomp
stopt met blazen. 
Bewaar de sleutel altijd binnen 
Aan het einde van het verblijf kun je de sleutel inleveren
bij de gastvrouw. 

Maak gerust gebruik van de airtrampoline 
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Wifi 
Gegevens van ons netwerk
Inlog: Klavertje Vijf 
Wachtwoord: wigwam21 



Jullie verblijf 
Geniet lekker van je verblijf. Graag vragen we je om
rekening te houden met de volgende punten. 

Graag geen bedden verplaatsen. Hierdoor kunnen wanden, bedden,
deuren en deurposten beschadigen. 

Gebruik een dekbedhoes, onderlaken en kussensloop. Dit is verplicht.
Indien nodig kun je dit bij ons huren voor 7,50 per set. Wil je een
plastic matrashoes? Vraag het dan even na bij de gastvrouw. 

Laat geen honden alleen achter in het huis. 

Gourmetten, steengrillen en fonduen is natuurlijk toegestaan. We
willen je vragen om dit in de serre te doen en de deuren open te
zetten om te luchten 

Laat het meubilair graag binnen staan. 

Heb je iets te vieren? Uiteraard mag je slingers ophangen, maar dan
wel aan de haakjes die we hiervoor in de woonkamer hebben.

Pas je op jullie kleine kinderen vlakbij de vijver? We hebben aan de
tuinkant een hek staan, maar laat de kleintjes zonder zwemdiploma
niet alleen aan de achterzijde van de vijver komen. 

Teken: Blote benen in de zomer? Smeer DEET op als je in het bos
loopt of doe toch een lange broek aan en dichte schoenen.
Controleer nadat je buiten bent geweest op teken. 

Vliegen: Probeer eten zo snel mogelijk op te ruimen en deuren dicht
te houden voor de vliegen. 



Spelletjes 
In de serre en buiten zie je diverse spelletjes en activiteiten. 

Buiten is een tafeltennistafel. De batjes en balletjes liggen in
de serre. 

De stenen van de sjoelbak zitten in de sjoelbak. 

De piano mag je natuurlijk gebruiken. 

Zie je dat er iets ontbreekt? Laat het ons weten, dan
proberen we het voor de volgende gasten op te lossen. 



Noodnummers 
Noodsituatie algemeen:              112
Politie:                                              0900-8844

In geval van nood, bel altijd eerst 112 voor de hulpdiensten. 
Neem daarna contact op met Carolina, Ronald of Wenda Linthorst: 
Carolina Linthorst:                        06-50 95 99 17
Ronald en Wenda Linthorst:      085-4019779

Huisartsen en apotheek 
Voor dringende hulp van een huisarts kunt u contact opnemen met: 

Centrale Huisartsenpost Meppel
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel. Tel 0900-1120112

Gezondheidscentrum De Allee 
Kallenkoterallee 2, 8331AE Steenwijk. Tel 0521-52 44 00

Tandheelkundig spoeddienst 
Tel 0900-1123 112 

Dierenambulance Steenwijk
Tel 06-4380 8350 



Winkels 
Boodschappen 
- Jumbo bezorgt bij ons 
- Albert Heijn, 4 km: Het Schar 3, 8332 CL Steenwijk
- Coop 4,5 km: Scholestraat 28, 8331 HS Steenwijk
- Lidl, 5 km: Tukseweg 50, 8331 LD Steenwijk. Nabij deze
Lidl is ook een Aldi & een Jumbo. 

Slager 
Keurslager Harry Mulder: Weemstraat 61, 8331JA, Steenwijk 
Wil je zorgeloos barbecuën? Dan kun je hen hier ook voor
vragen (zondag gesloten). 

Bakker 
Bakkerij Berghuis, 4 km: Het Schar 1, 8332CL Steenwijk (zo +
ma gesloten). 



Stook alleen briketten bij gebruik van de kota. Dit geeft een heerlijke
sauna -achtige warmte af en brandt lang door. De eerste zak krijg je
van ons. 
Doof het vuur niet met water. De schaal is diep en veilig om de kolen
uit te laten doven. 

Gebruik houtskool of briketten (tip, briketten kun je meerdere keren
gebruiken zonder te vervangen en laat minder as achter). 
Vet het rooster van te voren in met olie. Dit scheelt weer met
schoonmaken. 
Ook hier liever niet met water doven. 
De items zoals grill rooster zijn in hoogte verstelbaar. Kantel het
handvat naar voren en breng het item omhoog of omlaag. Wanneer
je het handvat weer recht zet, klemt de grijp weer om de stang heen. 

Deze Scandinavische blokhut is de plek om even een warme
chocolademelk te drinken, 's avonds te borrelen, te barbecuen of te
spelen. 

We hopen dat jullie van het houten huisje gaan genieten in de tuin, net
zoals jullie voorgangers en de mensen die na jullie komen. Om dat te
realiseren, vragen we jullie met de volgende zaken rekening te houden. 

Bij het stoken van een gezellig haardvuur: 
1.

2.

Het gebruik van de BBQ/grill: 
1.

2.

3.
4.

Na gebruik van de vuurplaats, stellen we het op prijs als het rooster
wordt schoongemaakt en de asresten opgeruimd zijn. Het legen 
van de asresten kan in de ijzeren vuilnisemmer bij de parkeerplaats
gedaan worden. Alvast bedankt voor het netjes achterlaten 
van de kota en de bijbehoren spullen, geniet er van! 

Finse kota



We zijn trots op onze Green Key certificering. Je bevindt je in een
duurzaam huis waar we goed om gaan met de inkoop van spullen. 

We verbruiken zo min mogelijk energie. Zo heeft ons pand bijvoorbeeld
in 2022 een A+ energielabel.

We gebruiken duurzame stroom. De Eikenhorst heeft 22 zonnepanelen,
die nagenoeg in het totale stroomverbruik voorzien. Wat we tekort
komen, kopen we groen in.

We gaan zuinig om met water. We hebben een eigen bron voor de
bosvijver en om de tuin en het bos in droge periodes groen te houden.
Kranen en douches zijn waterbesparend.

We dragen bij aan de biodiversiteit. In ons bos van twee hectare zul je
veel flora en fauna ontdekken. Dat komt omdat wij bewust omgaan met
de waterstand van de bosvijver, het laten liggen van enkele omgevallen
bomen, een variëteit aan planten en bomen en we hebben een actief
bosbeheer voor een vitaal bos voor de toekomst.

We bieden een gastvrije vakantie aan gasten met een beperking, welke
vorm van hindering dit ook kan zijn. Zo is alles gelijkvloers, drempelvrij,
brede deuren en doorgangen en enkele aangepaste voorzieningen zoals
in de badkamer.

We informeren en faciliteren ons team hoe ze tijdens het werk het milieu
minder belasten.

De producten die we kopen zijn bij voorkeur (erkend) duurzaam of
circulair.

We zetten ons in voor maatschappelijke doelen zoals Veel Liefs.

We kopen zo min mogelijk voor eenmalig gebruik.

...Denk jij er ook om om de kachels alleen aan te 
zetten in ruimtes waar jullie verblijven en de airco 
niet onnodig te stoken? Dank daarvoor! 

Green key



Wat is er nu lekkerder dan in de natuur in een hout gestookt bad te zijn?
We wensen je er veel plezier! 

Hot tub

Vul het bad met koud water. Dit duurt ongeveer 1,5 uur. Heel belangrijk,
vul de hot tub altijd tot aan de RVS tafel. Hierdoor komt de kachel
helemaal onder het waterpeil. 

Nadat het bad vol is, begin je met stoken. Je mag het flink warm stoken,
waarbij de temperatuurmeter op de pijp naar maximaal 450 graden mag
gaan. Het stoken duurt ook ongeveer 2 uur, als je het goed warm houdt.
Ga echt niet eerder stoken dan dat het bad gevuld is; hier kan de hot tub
niet tegen. 

Zie je dat de temperatuurmeter in het bad aangeeft dat het 28 tot 30
graden is? Stop dan met stoken. De temperatuur zal nog even oplopen,
anders is het te warm om er in te zitten. 

Zorg voor en klein vuurtje tijdens het badderen om het warm te houden. 

De dag erna kun je het water opnieuw gebruiken. We maken gebruik van
biologisch afbreekbaar reinigingstabletten, die er voor gemaakt zijn om
enkele dagen het water schoon te houden. Je hoeft het dan maar een
klein beetje te stoken, zodat het weer op temperatuur is. 

Op de dag van vertrek kun je het bad laten leeg lopen, zodat wij het klaar
kunnen maken voor de volgende gasten. Gebruik de slang om het water
in het putje te laten lopen. Dit doe je door de stop eruit te trekken en de
slang erop te schuiven. Doe dit in een snelle beweging, dat voorkomt
natte voeten!

Wanneer je de hot tub huurt, krijg je een extra zak of mand hout. Heb je
meer hout nodig? Dan mag je dat uiteraard pakken. Hier kun je 10,- per
zak of mand voor betalen. Een mand vul je tot de rand. Hout vind je bij de
vuilcontainers. 

Er staat een as-emmer bij de hot tub. Hier kun je 
de restanten van het hout in doen. 



Op de website www.eikenhorst.nl/omgeving hebben we meer informatie
over de omgeving gezet. Een paar tips: 

Restaurants dichtbij
Fletcher Hotel Giethoorn Steenwijk 
Buitengoed Fredeshiem 
Residence de Eese 
Huis ten Wolde
Hotel Frederiksoord
Restaurant en Bowling Het Meer 

Activiteiten dichtbij 
Natuurgebied de Wold en de Eese 
Landgoed De Eese
Residence de Eese 
Kolonieën van Weldadigheid 

Activiteiten binnen 15 minuten 
Nationaal Park Weerribben-Wieden
National Park Drents-Friese Wold 
Orchideeënhoeve 
De Drentse Koe 
Hunebedden van Havelte 
Steenwijk
Giethoorn 

In de omgeving



Wil je deze lijst doornemen wanneer jullie vertrekken? 

Vertrek 

Afstemmen met de gastvrouw hoe laat je weg gaat.

Heb je beddengoed van ons gebruikt? Leg het op één plek bij de ingang,
zodat we het kunnen wassen. 

Afwas gedaan 

Briketten en as uit kota  

Hot tub leeg laten lopen

Open haard leeg 

Speelgoed terug in de serre 

Alle radiatoren in de slaapkamers dicht draaien, kachel op 14 graden 

Ramen dicht 

Deuren op slot 

Lichten uit 

Afval weg. Je kunt dit buiten in de containers achterlaten. Glaswerk mag
je zelf in de glasbak doen, evenals flessen met statiegeld even
wegbrengen.

Is er onverhoopt iets stuk gegaan? Laat het ons even weten zodat we dit
kunnen repareren voor de volgende gasten komen. 

Goede reis terug! 



Genoten? 
We zijn ontzettend benieuwd hoe jullie het hebben gehad!
Deel je verblijf via #eikenhorst of laat een review achter op
Google of je eventuele boekings-website. 

Uiteraard staan we altijd open voor ideeën wat we nog
beter kunnen doen. Laat het onze gastvrouw weten. 

Ontzettend bedankt voor jullie verblijf en hopelijk tot
volgende keer! 

Vriendelijke groet,
Carolina, Ronald & Wenda Linthorst 


