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HARTELIJK WELKOM OP VENWOUDE
Vuurse Steeg 1
3749 AN Lage Vuursche
Postbus 59
3740 AB Baarn
035-6668447
www.venwoude.nl
info@venwoude.nl

Venwoude is een prachtig landgoed en een plek waar mensen sinds lange tijd
graag komen. Venwoude staat voor zorg, aandacht en kwaliteit. Dat vind je terug
in ons landgoed, het ven, de gebouwen, het eten en de schoonheid van het
terrein. Met deze brochure willen we je graag wegwijs maken op Venwoude.
We wensen je een prettig verblijf toe op ons landgoed!

Plattegrond
1. Piramide (ontvangst)
2. Eetzaal (Villa)
3. Keuken (Villa)
4. Meidoorn
5. Koningsvaren
6. Wederikzaal
7. Tormentilzaal
8. Gentiaanzaal
9. Dubbelloof
10. Zonnedauwzaal
11. Rookboom
12. Sauna
13. Zonnewei
14. Zweethutplek
15. Kantoor
16. Bosrank
17. Was & Werkplaats
18. Parkeerterrein
T Taxistandplaats

Ontvangst en Piramide
De Piramide is de ontvangstruimte en
ontmoetingsplek. Elke verdieping heeft een
speciaal karakter. De begane grond is
ontvangstruimte voor iedereen die
Venwoude bezoekt. De eerste verdieping
van de Piramide is ingericht voor bezinning,
meditatie, lezingen en het zingen van
mantra’s. Hier vindt iedere dag om 8.25 uur
de dagOpening plaats. Je bent er van harte
welkom. De kelder is ingericht als
swingruimte.
Maaltijden
De maaltijden zijn vegetarisch, een enkele
keer met vis. De ingrediënten zijn vrijwel
geheel afkomstig van biologische teelt, van
bedrijven zo dicht mogelijk in de buurt. Ook
eten we zoveel mogelijk met de seizoenen
mee, wat zorgt voor een rijke variatie aan
producten. We serveren de maaltijden in de
eetzaal van de Villa.
Internet
In de Piramide kun je gratis gebruik maken
van een computer met internet.

Sauna
Op vrijdagavond is onze sauna aan de rand
van de zonneweide voor iedereen gratis
toegankelijk. Wil je een andere avond in de
sauna, informeer dan naar de
mogelijkheden bij de gastvrouw/heer in de
Piramide. We vragen je om vooraf te
douchen en eigen handdoeken mee te
nemen. Het is ook mogelijk om bij ons
handdoeken te huren.
De Piramide op zaterdag
De zaterdag is op Venwoude bij uitstek een
ontmoetingsdag. ‘s Middags kun je elkaar
ontmoeten in een van de vele activiteiten
die afwisselend worden aangeboden. Kijk op
www.venwoude.nl voor actuele informatie.
’s Avonds is de bar geopend en vanaf
ongeveer 21.30 uur kun je swingen in de
kelder van de Piramide. Informeer voor de
precieze openingstijden van de bar bij de
gastvrouw/heer in de Piramide.
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Consumpties
Gedurende de dag staat er in de Piramide
thee en fruit klaar. ‘s Ochtends is er ook
koffie. ’s Avonds is de bar geopend.
Consumpties zijn contant of met
consumptiekaart af te rekenen.

Was
Verblijf je langer dan een week op
Venwoude, dan is het mogelijk je kleding
tegen vergoeding te laten wassen. Vraag
ernaar bij onze gastvrouw/heer in de
Piramide.

Overnachtingen
Als je een 1 of 2 persoonskamer hebt
geboekt zijn beddengoed en handdoeken
aanwezig. Slaap je in de zaal of “dormitory”
breng dan je eigen beddengoed, kussen en
handdoeken mee.

Winkel
In de Piramide is een kleine winkeltje waar
je CD’s , boeken, sieraden en stenen kan
kopen.

De dag van vertrek
Op de dag van vertrek wordt je slaapkamer
schoongemaakt. Wij verzoeken je daarom
om op de dag van vertrek voor 10 uur je
kamer te verlaten. Je kan je koffer
meenemen naar de zaal of plaatsen
onderaan de trap van de Koningsvaren.
Wij vragen je tevens om je dekbedhoes,
sloop, onderlaken en handdoek in de gang te
leggen.
Geld en waardevolle spullen
Geld en waardevolle spullen kunnen bij het
begin van je verblijf aan de bar in bewaring
worden gegeven. Venwoude is niet
aansprakelijk voor vermissing of diefstal
tijdens je verblijf.

EHBO
In elk gebouw op Venwoude is een
uitgebreide EHBO-kist aanwezig in de
werkkasten. In de Piramide is een AED
aanwezig.
Teken
In de zomer komen er teken voor op het
landgoed. Check je lichaam regelmatig op
een tekenbeet. Er zijn tekentangen in de
EHBO-dozen en in de Piramide.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden 6 weken
bewaard. Voor informatie over
verloren/vergeten spullen kan je mailen
naar: gevonden@venwoude.nl .

Venwoude 100% leven!

Enkele Huisregels
Landgoed
We vragen je zorgvuldig met ons landgoed
te gaan om. Loop alleen op de paden en niet
dwars door het bos en laat geen fruit- of
ander afval achter.
Het gebied tussen de Villa en het ven willen
we graag privé houden. Je wordt verzocht
daar niet te komen.
Roken
Venwoude is een rookvrij terrein. Dat geldt
voor zowel buiten als binnen. Als je wilt
roken kan je dit doen bij de “Rookboom”, de
boom in het midden tussen de zalen met de
bank eromheen, zie plattegrond. Bij deze
boom is ook een overdekte Rooktempel.
Mobiele telefoons
Heb je een mobiele telefoon, dan verzoeken
we je deze op het terrein op de trilfunctie of
uit te zetten.

Kaarsen
Het gebruik van kaarsen, waxinelichtjes
en wierook is vanwege brandveiligheid
niet toegestaan in de kamers en in de
zalen.
Noodverlichting
Vanwege brandweervoorschriften is het
niet toegestaan de noodverlichting in de
zalen en slaapzaal af te dekken.
Schoenen
In de zalen, de eerste verdieping en de
kelder van de piramide worden geen
schoenen gedragen. Neem daarom extra
dikke sokken mee. In de ingangshal van
elke zaal zijn schoenenplanken.

