Welkom op ons natuurvriendenhuis!
U heeft zojuist een verblijf geboekt op NVH het ABKhuis. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, geven wij u
graag nog wat informatie:
NVH het ABKhuis
● Tijdens uw verblijf in het Natuurvriendenhuis is een gastheer/gastvrouw aanwezig die de dagelijkse leiding heeft. Hij/zij
is verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rond het Natuurvriendenhuis.
● Dit gemoderniseerde huis ligt aan de rand van een 9 hectare groot terrein, de Hallse Hull, waarop ook nog een grote
Nivoncamping ligt. De gastheer/gastvrouw doet al het mogelijke om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Daartoe is een goede samenwerking een voorwaarde. Daarbij behoren duidelijke afspraken, die in regels zijn
vastgelegd. Zo wordt van de gasten verwacht dat ze meehelpen zodat alles schoon, bruikbaar en rustig blijft. Daardoor
is het voor iedereen prettig toeven en komen nieuwe gasten in een net huis.
● Door de ontvangen reservering bent u zeker van een plaats in het huis en bent u
welkom. Maar na melding bij de gastheer/gastvrouw moet u in opdracht van de
gemeente een nachtregister invullen. Het cahier hiervoor bevindt zich op de balie
bij de receptie.
● Het huis heeft 62 bedden, verdeeld over 30 kamers. Het merendeel van de kamers
is 2-persoons. Enkele zijn 1-, 3-persoons. De bedden zijn niet meer gestapeld en
allen 1-persoons, m.u.v. de 4-persoonskamers. Op de kamers is warm en koud
stromend water aanwezig. Voor een aantal kamers samen is er op de gang een
toilet- en doucheblok. Beneden treft u nabij de ontvangsthal een grote zelfverzorgingskeuken en twee verblijfsruimten
voor respectievelijk 30 en 70 personen aan. In de grote verblijfsruimte zijn diverse voorzieningen mogelijk. De
gastheer/gastvrouw kan u daarbij helpen. Voor het huis bevinden zich een terras en een gazon, dat overgaat in bos.
● Beneden zijn enkele kamers aangepast voor rolstoelen, d.w.z. ze hebben geen drempels. In de directe nabijheid van
deze kamers bevindt zich een invalidentoilet en douche.
● Bij huur van het hele huis blijven 2 kamers vrij voor individuele gasten, kamer 28 (3-persoonskamer) en kamer 30 (2persoonskamer). Dat zijn onze passantenkamers.
● Ons huis biedt u verschillende faciliteiten. Er zijn meerdere boeken en lectuur op het gebied van natuur en milieu,
alsmede speelgoed voor de kinderen en gezelschapsspelen voor de ouderen. In de kleine verblijfsruimte is een piano
aanwezig. Voor lezingen, e.d. kan gebruik worden gemaakt van diverse benodigdheden. In het bos en op de camping
zijn vele speeltoestellen en speelvelden voor bijv. volleybal aanwezig. Op het terras en op het gazon voor het huis kan in
overleg met de gastheer/gastvrouw een meegebrachte barbecue gebruikt worden.
● Het huis is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen of meegebrachte voorwerpen van
onze gasten.
● In gevallen waarin het huisreglement niet voorziet, is het besluit van de dienstdoende gastheer/gastvrouw bindend,
met de mogelijkheid van beroep bij de Beheercommissie of bij de administratie van de Stichting Natuurvriendenhuizen
te Amsterdam.
Over uw verblijf
● Op de dag van aankomst bent u vanaf 14.00 uur welkom. Op de dag van vertrek dient u om 11.00 uur de kamer te
verlaten. Een uitzondering is er voor de zondag. U mag dan blijven tot 16.00 uur. U wordt verzocht de kamer wel voor
11.00 uur te ontruimen. Andere tijden kunnen alleen overlegd worden met de aanmeldingssecretaris. Bij overschrijding
van de afgesproken tijden kan de gastheer/gastvrouw extra daggeld en/of zaalhuur in rekening brengen.
● De borg voor de kamersleutel bedraagt € 5,--. Bij verlies van de sleutel wordt € 15,-- in rekening gebracht.
● Zelf en gezamenlijk het werk doen is één van de kenmerken van het verblijf in een Nivonhuis. Natuurlijk laat een ieder
zijn kamer bij vertrek schoon achter. Bij een langer verblijf zal de gastheer/gastvrouw u ongetwijfeld vragen te helpen
de gezamenlijk gebruikte ruimten schoon te maken. Iedereen dient hieraan zijn steentje bij te dragen.
● De keuken is goed geoutilleerd. De inventaris moet met zorg worden behandeld. In
verband met strenge hygiënische eisen wordt u verzocht na de maaltijd de
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kookapparatuur en alle gebruikte voorwerpen schoon te maken en op te bergen, zodat
andere gasten ook met schone spullen (Arbowet) kunnen beginnen. Om
veiligheidsredenen hebben kinderen beneden 12 jaar geen toegang tot de keuken. N.B.:
gourmetten en fonduen is in het huis niet mogelijk door de scherpe afstelling van de
brandmelders. Ook binnen frituren is niet toegestaan.
Papier en glas wordt gescheiden ingezameld, verder is er een bak voor restafval.
Bij het huis is een ruime parkeerplaats, waar de gasten hun auto gratis kunnen parkeren. Voor fietsen is er een af te
sluiten fietsenstalling.
Huisdieren mogen door de gasten niet meegenomen worden in het ABK
huis. Ook dagbezoekers mogen geen dieren meenemen.
Op bed liggen dekbedden. Het gebruik van een dekbedovertrek, onderlaken en
een kussensloop is verplicht. Als u een eigen slaapzak gebruikt, is het gebruik
van een onderlaken + sloop noodzakelijk. Het is mogelijk om bedlinnen bij de gastheer/gastvrouw te huren
voor ca.€ 7.50.
Tussen 23.00 uur en 7.00 uur dient er rust in het huis te zijn. Slaapkamers mogen niet gebruikt worden als speelplaats.
Ook op de gangen in de slaapvleugel houden we het graag rustig. Soms liggen er kleine kinderen te slapen.
In het huis is roken niet toegestaan en in het ABK-huis worden geen alcoholhoudende dranken verkocht. Het gebruik
ervan is binnen zekere grenzen wel toegestaan.
Het ontvangen van bezoekers in het huis is alleen toegestaan na overleg met de aanmeldingssecretaris of de
gastheer/gastvrouw. Er wordt dan daggeld in rekening gebracht.
Het gebruik van radio, piano e.d. wordt in onderling overleg geregeld. Eigen radio's mogen alleen gebruikt worden
wanneer anderen daarvan geen hinder ondervinden. Optredens van bands (live muziek) zijn niet toegestaan, evenals
het gebruik van grote biertaps. Grotere groepen mogen zich niet zonder toestemming van de aanmeldingssecretaris de
gehele ruimten toe-eigenen. Zij moeten de andere gasten dulden en ruimte bieden: een ieder heeft even veel recht op
een verblijf in de zalen. Het gebruik van attributen (b.v. kaarsen) die mogelijk veel rook veroorzaken, is niet toegestaan
vanwege de afstelling van de rookmelders. Aanbrengen van brandbare versiering is niet toegestaan. Informeer bij de
gastheer/gastvrouw naar de brandweerinstructies.
Op zolder staan bedden voor trekkers, toevallige passanten, e.d. Deze passanten hebben altijd het recht gebruik te
kunnen maken van de keuken en een verblijfsruimte. Groepen (die het hele huis hebben geboekt) hebben niet het
alleenrecht in huis en moeten deze passanten respecteren.

Hoe bereikt u ons natuurvriendenhuis
● Gps rd 203150 458224.
● Per auto: Als u vanaf de A50 komt.
Neem afslag 23 - Loenen richting Eerbeek. In Loenen vervolgt u de N 786 naar Eerbeek (links aanhouden). Vervolgens
e
neemt u na ca. 2 km. Op de rotonde de 2 afslag naar de Loenenseweg. U rijdt door het centrum van Eerbeek, alsmaar
rechtdoor. Daarna nadert u een voorrangsweg, u slaat linksaf de Lageweg / N787 op. De weg gaat over in de Hallseweg.
U gaat de brug over het Apeldoorns Kanaal over en vindt vervolgens na ca. 500 m. het ABKhuis aan uw rechterhand.
● Per auto: Als u vanaf Arnhem (A12) komt.
Neem op knooppunt Velperbroek de A348 richting Zutphen. Vervolgens neemt u na ca. 11
km de afslag N348 links richting Dieren/Zutphen. Na ca. 1 km slaat u linksaf richting
Dieren. U rijdt over de doorgaande weg door Dieren en slaat na ca. 3,5 km linksaf de
e
N786, de Burg. Willemsestraat, in richting Eerbeek. Na ca. 6 km. slaat u bij de 3
stoplichten rechtsaf het Apeldoorns Kanaal over. U vindt het ABKhuis na ca. 500m aan uw
rechterhand.
● Per openbaar vervoer:
Er is een busverbinding, lijn 43, die via Dieren en Eerbeek van Arnhem naar Apeldoorn
rijdt en weer terug. U kunt dan bijv. vanaf Intercitystation Dieren de bus nemen richting
Apeldoorn naar Eerbeek. U stapt dan uit in Eerbeek Centrum, dan is het nog ca 15
minuten lopen naar het ABKhuis.
Ook is er een buurtbus 504 die vanaf station Zutphen rijdt. 2-3 maal per uur. U kunt dan
uitstappen bij de Hallsebrug op 1 minuut lopen van het ABK huis.
Wat heeft NVH het ABKhuis u nog meer te bieden
● De omgeving biedt veel mogelijkheden voor recreatie.
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● In de hal bevindt zich een automaat voor warme dranken en bij de gastheer/gastvrouw zijn fiets- en wandelroutes,
kaarten e.d. te koop; in de zomer ook ijs en frisdrank. Tevens kunt u bij hem/haar goede fietsen huren. Het is niet
mogelijk die van tevoren te reserveren.
● Voor groepen bestaat de mogelijkheid ontbijt, lunches, diners, e.d. te laten verzorgen door Nivonvrijwilligers (tegen een
bepaalde prijs). Informeer hier tijdig naar bij onze aanmeldsecretaris.
● In de nabijheid van het huis bevindt zich in het bos een open ruimte, waar ook in overleg met de gastheer/gastvrouw de
mogelijkheid voor het ontsteken van een kampvuur aanwezig is, maar dit mag bij droogte alleen na de uitdrukkelijke
toestemming van de brandweer van de gemeente Brummen.

Tot slot wensen wij u namens onze (vrijwillige) medewerkers een prettig verblijf in ons prachtige huis. Wij onderhouden
het voor u met heel veel zorg en willen u dan ook verzoeken om het met net zoveel respect te behandelen.
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