
Villa zilverlinde
B&B - Vergader - Groepsaccomodatie

JOUW TWEEDE THUIS IN HET GROEN

VILLA
ZILVERLINDE



WELKOM

Bienvenue

Welcome

Wilkommen



IN DE BUURTIN DE BUURT

Jullie gastfamilie: Grieto Zeeman en Erika Vreeswĳ k

Telefoonnummer: +31 6 21 81 17 91

CONTACT

De Wi-Fi code van Villa Zilverlinde: zilverlinde08
WI-FI CODE

Alarmnummer: (ambulance, politie en brandweer)  112

Spoedeisende hulp: Gelre Ziekenhuis 0575 - 59 25 92, 
Den Elterweg 77 Zutphen

Huisarts: Albers en Tanis 0575 - 55 12 55

Spoedlĳ n huisarts: 0575 - 55 76 76

Apotheek: Benu 0575 - 55 14 71, Zutphenseweg 24

Taxibedrĳ f Klein-Brinke: 0575 - 55 12 56

Regiotaxi Vorden: 0900- 02 76

Taxi Tim: 06 39 57 25 66

EHBO-doos: onderin de glazenkast in de Atriumkeuken

BELANGRĲ KE NUMMERS

Albert Heĳ n: Dorpsstraat 18, open ma t/m za van 08:00 
tot 20:00, zo van 12:00 tot 17:00

Aldi: De Bleek 4, open ma t/m za 08:00 tot 20:00, zo van 
10:00 tot 17:00

Wĳ nhandel Smit: Burgemeester Galleestraat 12A, open 
wo t/m vr van 10:00 tot 18:00, za van 10:00 tot 17:00

Boerderĳ winkel de Vĳ fsprong: Reeoordweg 2A, open 
di t/m za van 09:30 tot 16:00

Kruidvat: Kerkstraat 11 A, open ma t/m za van 8.30 tot 
20.00, do tot 17.00, za tot 18:00

Hema: Dorpsstraat 18, open di t/m za van 8:30 tot 
21.00, za van 10.00 tot 18.00

Markt: elke vrĳ dagochtend op het plein van de 
Hervormde Kerk en meer…

WINKELS

Bĳ  fi etsenwinkel Profi le Bleumink, Dorpsstraat 
12, ontvangen onze gasten 10% korting op alles.

FIETSEN HUREN

• Blikjes fris, pakjes sap                              €1,00
• (Grolsch) bier en radler                                      €2,00
• Hackfort bier                                                       €3,00
• Wĳ n per glas                                            €3,00
• Gedistilleerd per glas                                           €4,00
• Wĳ n per fl es                                                       €9,00
• Fles (roze) bubbels                                           €15,00

DRANKJES



Informatie voorafInformatie vooraf

Wĳ  heten je van harte welkom. Wĳ  delen onze 
bĳ zondere villa (die we elke dag een stukje mooier 
maken) graag met jou. We horen graag hoe we 
het jullie zo goed mogelĳ k naar de zin kunnen 
maken. Jullie verblĳ ven op de begane grond/eerste 
verdieping. Op zolder hebben wĳ  een atelier en in de 
oostvleugel een kantoortje. In het geval je ons nodig
hebt zĳ n we doorgaans snel bĳ  jullie. Wie je eveneens 
in de tuin of op de trap tegen kunt komen is ons katje. 
Hĳ  komt vanzelfsprekend niet in jullie vertrekken. 
Wees jezelf en voel je vrĳ !

Vanaf ca 16.00 uur kun je inchecken. Wil je eerder spullen 
komen brengen, de sleutel ophalen of de auto parkeren, 
dan kan dat (in overleg). Bĳ  binnenkomst wĳ zen we je de 
suite(s) en de rest van de villa en krĳ g je een sleutelbos 
(kamer-, voordeuren fi etsenschuursleutel).

INCHECKEN

De bedden beschikken over Eminent kwaliteitsmatrassen 
met anti-allergeen bedlinnen. Standaard zĳ n de bedden 
opgemaakt als tweepersoons, maar we kunnen de 
bedden ook opmaken met éénpersoons beddengoed. 
In sommige kamers is het mogelĳ k bedden uit elkaar te 
schuiven of extra bedden bĳ  te plaatsen. Vraag het ons 
gerust.

BEDDEN

Fietsen huren kan bĳ  Profi le Bleumink T 0757-551393. 
Onze gasten ontvangen 10% korting op verhuurprĳ zen. 
Aan de rechterzĳ de van het huis is de afsluitbare 
fi etsenschuur (zie plattegrond). Daar is ook elektriciteit 
aanwezig om e-fi etsen op te laden.

FIETSEN

Er is overal in het pand draadloos high speed internet. 
De code van het wifi  netwerk Zilverlinde is zilverlinde08. 
s’Morgens wordt de Volkskrant bezorgd. Kun je hem 
niet vinden, vraag het ons gerust. Enkele kamers hebben 
Netfl ix op de TV. 

MEDIA

Het centrum van Vorden ligt op 5 wandelminuten van de 
villa. Daar vind je (naast de AH en de Aldi) veel plekjes 
waar je heerlĳ k kunt eten. Voor een heerlĳ k diner hoef je 
niet perse de villa uit. Je kunt barbecueën, picknicken of 
een maaltĳ d laten bezorgen.

RESTAURANTS EN WINKELS

Villa Zilverlinde is veilig en daartoe ook gecertifi ceerd. 
Elke kamer is voorzien van een rookmelder. Iedere 
verdieping heeft een brandblusapparaat en elke keuken 
een blusdeken. Ook de deurdrangers en branddeuren 
zĳ n op last van de brandweer gemonteerd, in verband 
met compartimentering. Op het bordje naast jouw deur, 
staat de vluchtroute en het verzamelpunt aangegeven.

VEILIGHEID

Vorden heeft 8 kastelen ingebed in het authentieke 
coulisse-landschap. Direct vanuit de villa wandel je 
de natuur in. Het aantal wandel- en fi etsroutes is 
onberperkt. Bezoek ook musea More (in Gorssel en 
Ruurlo) of geniet van alle andere (sportieve) activiteiten 
die hier voor handen zĳ n (www.free-wheel.nl).

OMGEVING

Als service hebben wĳ  in de koelkast op de Atrium 
Keuken “Cool drinks” voor je klaar liggen. Wĳ  hebben 
een aantal wĳ nen geselecteerd. Er is ook fris, bier en 
een selectie (streek)borrels. Gebruik wat je wilt en reken 
af bĳ  de groene zelfbedieningskassa (in de hoek met de
toeristische informatie) of bĳ  onszelf, bĳ  het uitchecken.

DRANKJES



Korte HISTORIEKorte HISTORIE

Vóór de villa is een grote parkeerplaats waar je gratis 
kunnen parkeren. Ook de tuin rondom het pand staat 
tot jullie beschikking. Er zĳ n diverse grasveldjes en 
terrassen, met tuinmeubilair, kussens en fl eecedekens. 
In de buitenkeuken is een barbecue, tuinhaard en 
houtgestookte hotpot. Op 200 m afstand van de 
villa is een speelveld met o.a. halfpipe, speeltuin en 
voetbaldoeltjes.

TUIN

Nanocoat op wanden en vloeren van badkamers, een 
onzichtbaar laagje dat waterdruppels laat afglĳ den. 

Wateronthardings-systeem, waardoor al het water 
gezuiverd en extreem zacht is. Dit zorgt ervoor dat 
je minder zeep nodig hebt. Je huid en haar voelen 
heerlĳ k zacht aan. Ook merk je dat het water, thee 
en koffi e lekkerder smaken. 

Bedlinnen van Sleeptime microvezels voelt licht aan, 
bĳ na als zĳ de, absorbeert en ventileert goed.

ACHTER DE SCHERMEN

De villa, die in de vroegere tĳ den Van Hasselt Paviljoen 
heette, dankt zĳ n huidige naam aan het rĳ tje van 15 
eeuwenoude zilverlindes in het naastgelegen park, 
direct grenzend aan onze tuin.  
De villa heeft een rĳ ke historie. Van 1930 tot eind 
jaren ’70 maakte het als kindertehuis deel uit van het 
herstellingsoord De Decanĳ e van de Vereniging voor 
Spoorwegpersoneel.  
Daarna werd het een kindervakantiekolonie, waar 
bleekneusjes gedurende 6 weken konden aansterken. 
Vanaf eind jaren ‘70 werd het particulier bewoond en in 
1999 werd Erika eigenaar van het pand.  
Medio 2011 hebben Erika en Grieto het pand omgedoopt 
tot Villa Zilverlinde en ingericht als Bed&Breakfeast, 
vergader- en groepsaccomodatie.

TOEN EN NU

Als je verblĳ f erop zit en je wilt uitchecken, laat de 
sleutel dan in de kamerdeur en ontmoet ons beneden in 
de Leef Keuken. Daar hebben wĳ  jouw nota klaarliggen, 
naast de pinautomaat. De nota is een gespecifi ceerde 
rekening, inclusief 9% BTW. Bovenop de tarieven voor 
jullie verblĳ f komt een bedrag voor toeristenbelastingen 
van € 2,50 per persoon per nacht.

UITCHECKEN



In de Leef Keuken op de begane grond staat vanaf 
8.30 uur het ontbĳ tbuffet voor je klaar. Wil je eerder 
ontbĳ ten, of heb je dieetwensen, laat het even weten. 

Het buffet omvat voor iedere kamer een eigen mandje 
met verse broodjes. Alles is onbeperkt aanwezig. 

Je kunt gezellig ontbĳ ten aan de grote tafel. Uiteraard 
mag je het ook met een dienblad meenemen naar je 
kamer. Of, als het weer het toelaat, naar de terrassen in 
de tuin. Wat je wilt! 

Roomservice op de kamer is ook mogelĳ k, eventueel 
voorzien van champagne.

VERRUKKELĲ K

Een belangrĳ k element van een goed ontbĳ t is 
kwaliteitskoffi e. Wĳ  hebben een professionele machine 
die ieder kopje op maat voor je bereidt, van versgemalen 
bonen.

KOFFIE

• Diverse broodjes
• Biologische melk en yoghurt
• Verse eieren (gekookt, gebakken, scrambled)
• Roomboter en dieetboter
• Kaas: jong en oud
• Vega-spread
• Vleeswaren: kipfi let en runderrookvlees
• Jam en ander zoet beleg (honing,
• Hagelslag,pindakaas, etc)
• Ontbĳ tkoek, beschuit, crackers
• Muesli/cruesli en havermout
• Noten, pitten, zaden
• Verse jus d’orange
• Fruit van de dag
• Koeken van de dag
• Thee van De Pelikaan (Earl Grey, English breakfast 

Rooibos, Groene thee)
• Versgemalen bonenkoffi e

WAT IS ER ALLEMAAL?

ontbijtbuffetontbijtbuffet(VOOR ONZE B&B GASTEN)



PLattegrond Villa ZilverlindePLattegrond Villa Zilverlinde
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RESTAURANTSRESTAURANTS

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T 0575 551 312
www.bakkerinvorden.nl

HOTEL BAKKER UNIEK

Dorpsstraat 1, 7251 BA Vorden - T 0575 848 635
www.hetmeestershuis.nl

HET MEESTERSHUIS

Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden - T 0575 551 519
www.grandbistrorotonde.nl

GRANDBISTRO DE ROTONDE

Zutphenseweg 1, 7251 DG Vorden - T 0575 552 536
www.restaurantmediterrane.nl

MEDITERANNE

Baakseweg 6, 7251 RH Vorden - T 0575 555 015
www.keukenvanhackfort.nl

KEUKEN VAN HACKFORT

Stationsweg 24, 7251 EM Vorden - T 0575 551 227
www.degravinvanvorden.nl

GRAVIN VAN VORDEN

Dorppstraat 34, 7251 BB Vorden - T 06 34 38 02 15 
www.uniekvorden.nl

Dorpsstraat 28, 7251 BC Vorden - T 0575 551 905
www.fansheng.nl

CHINEES FAN SHENG

Dorpsstraat 9, 7251 BA Vorden - T 0575 553 535
www.amonvorden.nl

AMON RESTAURANT

Hengeloseweg 14, 7251 PE Vorden - T 0575 554 195
www.vordensepan.nl

VORDENSE PAN PANNENKOEKENHUIS

Dorpssstraat 10-A, 7251 BB Vorden - T 0575 552 243  
www.deherbergvorden.nl

DE HERBERG



8 Kastelen8 Kastelen

De Horsterkamp 8 - 7251 AZ Vorden
Kasteel Vorden werd voor het eerst vermeld in 1315. Het 
speelde een rol in de Tachtigjarige Oorlog en tĳ dens 
de Engelse oorlogen. Het werd geplunderd, in brand 
gestoken, deels vernietigd, en steeds weer hersteld 
volgens de eisen van de tĳ d. In 1976 na de restauratie, 
fungeerde het als gemeentehuis. In 2004 is het verkocht 
aan Karin de Rouw die het kasteel in historische sfeer 
heeft ingericht en het heeft opengesteld als bewoond 
kasteel. In een audiotour vertellen de kasteelvrouw en 
heer over het kasteel en de voorwerpen daarin.

KASTEEL VORDEN

Almenseweg 47 - 7251 HN Vorden
Den Bramel bestaat al zeker sinds 1396 als landgoed. 
Het huidige gebouw is rond 1650 gebouwd. Ruim 
honderd jaar geleden kocht de vader van Wilhelm 
Thate het landgoed en landhuis voor hem. Hĳ  had 
net zĳ n landbouwstudie afgerond en was een echte 
natuurliefhebber. Dat is op veel plekken op het 
landgoed nog steeds te zien. De familie Thate woont 
er nog steeds.

DEN BRAMEL

Lindeseweg 6 - 7251 NK Vorden
De Kieftskamp, in Lodewĳ k XV-stĳ l, werd in 1776 
gebouwd door Johan Hendrik Brass. Hĳ  was een uiterst 
kundig man die voor de adellĳ ke families werkte als 
rentmeester, bemiddelaar, tussenpersoon en adviseur. 
Op het landgoed is een bĳ entuin. Het huis wordt 
particulier bewoond.

DE KIEFTSKAMP

Wildenborchseweg 20 - Vorden
De Wildenborch was 6 -7 eeuwen geleden een 
onneembare vesting met 4 poortgebouwen, 3 grachten 
en 3 ophaalbruggen. Het was toen een van de kastelen 
van de roofridders van Wisch. Het grootste poortgebouw 
dat midden in de gracht stond vormt de kern van het 
huidige gebouw. Toen de Damiaan Staring het kasteel 
in z’n bezit kreeg gaven ze het rond 1782 z’n huidige 
vorm. Zĳ n zoon was de dichter Anthony Staring, die veel 
invloed heeft gehad op de streek. De waterpartĳ en op 
het landgoed herinneren aan het verleden en in Almen 
is het Staringmuseum te bezoeken. Nazaten van de 
familie Staring bewonen het kasteel nu nog. De tuinen 
zĳ n op gezette tĳ den geopend voor het publiek.

DE WILDENBORCH



8 Kastelen8 Kastelen

Baakseweg 6 - 7251 RH Vorden
De kern van het kasteel is een versterkte toren van zo’n 
700 jaar oud, een donjon. In de kelders zĳ n de muren 
van deze toren nog steeds te zien. In de eeuwen is het 
kasteel steeds verder uitgebreid. Ridder Berend van 
Hackfort is de bekendste bewoner van het kasteel. De 
familie Westerholt heeft vujftig jaar geleden landgoed 
en kasteel overgedragen aan Natuurmonumenten. 
Tegenwoordig zĳ n er vakantieapartementen ingericht. 
Het souterain is af en toe toegankelĳ k voor publiek. 
In het Koetshuis is restaurant ‘Keuken van Hackfort’ 
gevestigd.

KASTEEL HACKFORT
Wiersserallee 9 - 7251 LH Vorden
De Wiersse, was 7 - 8 eeuwen in bezit van een dame die 
hoofd was van een vrouwenklooster net over de grens in 
Duitsland. De pachters moesten op het kasteel de pacht 
komen voldoen. Een ander deel van de geschiedenis 
start als Victor de Stuers trouwt met de dochter van de 
familie die het kasteel dan bewoont. Als initiator van de 
monumentenzorg in Nederland neemt hij de leiding van 
de verbouwing van het kasteel op zich en inspireert zijn 
dochter tot het verfraaien van de tuinen. De schitterende 
tuinen zijn op regelmatige basis geopend voor het publiek.

DE WIERSSE

Onsteinseweg 15 - 7251 ML Vorden
Kasteel Onstein is gebouw in 1613 door een jong gezin 
uit Deventer. Een eeuw later heeft de burgemeester 
van van Zutphen het huis verder verfraaid en siertuinen 
laten aanleggen in Franse stĳ l. Tegenwoordig wordt 
het kasteel bewoond door Hans Melchers, de founding 
father van Musea MORE in Gorssel en Ruurlo.

KASTEEL ONSTEIN

Ruurloseweg 115 - 7251 LD Vorden
Landgoed Medler is al 3 eeuwen in bezit van de familie 
Van Dorth tot Medler. Het landgoed wordt ook vandaag 
nog geëxploiteerd op basis van de opbrengsten uit de 
pacht van de bĳ behorende boerderĳ en. Zo’n vĳ fhonderd 
jaar geleden is op de huidige plek voor het eerst een 
huis gebouwd. Daarvoor heeft achter het huidige 
kasteel, op een eilandje omringd door een gracht, ‘De 
Pol’ genaamd, een versterk huis gestaan. De familie Van 
Dorth heeft in het dorp Kranenburg een katholieke kerk 
laten bouwen. Het huis en landgoed is privébezit. Op 
het landgoed zĳ n wandelingen te maken.

HUIS MEDLER



Meer HistorieMeer Historie

Villa Zilverlinde, voorheen Kinderherstellingsoord 
‘Van Hasselt Paviljoen’, staat al bĳ na 100 jaar in het 
prachtige dorpspark De Decanĳ e te Vorden, midden 
in het centrum van Vorden. De huidige eigenaren 
hebben er een B&B, groepsaccommodatie en 
marketingbureau gevestigd.

De villa staat op grond die ruim 500 jaar geleden 
door de kasteelheren van Hackfort en Vorden werd 
geschonken aan de kerk. Zo werd het een Vicarie (een 
kerkelijk goed), opgedragen aan de Heilige Antonius. 
Uit de opbrengsten van dit terrein konden de kosten 
verbonden aan de kerk, worden betaald. In de eeuw die 
daarop volgde was het park bezit van de familie Galée, 
drie generaties Vordense burgemeesters.

OUDE GROND

Rond 1900 kocht de Vereniging voor Spoorwegpersoneel 
het gebied en werd er een herstellingsoord gevestigd. 
In 1922 werd tegenover het hoofdgebouw een paviljoen 
neergezet, bedoeld als  herstellingsoord voor kinderen. 
Het kreeg de naam van de initiatiefnemer, dokter Van 
Hasselt. Vier jaar later bleek de huidige opzet te klein 
en werd het pand opgebouwd tot de vorm zoals het er 
vandaag nog uit ziet.

HERSTELLINGSOORD

In 1999 heeft Erika Vreeswijk het pand aangekocht 
en er vijf jaar gewoond. Toen ze voor het eerst op de 
parkeerplaats uit de auto stapte, dacht ze ‘Hier hoor ik.’ 
Toch verliet ze het pand en Vorden om, mede gedreven 
door heimwee, het pand zeven jaar later, samen met 
haar nieuwe partner, opnieuw te betrekken.

HUIDIGE EIGENAAR

Na de oorlog werd het een vakantiekolonie, waar 
kinderen gedurende 6 weken konden aansterken. Nog 
altijd komen ‘bleekneusjes’ langs om binnen te kijken 
en te ervaren waar ze als kind gezeten hebben. In 1993 
werd de Decanije, inclusief de twee gebouwen, verkocht 
aan een project ontwikkelaar. Die realiseerde er 40 luxe 
appartementen en verkocht het perceel met de villa aan 
particulieren.

BLEEKNEUSJES

De villa werd grondig aangepakt, verfraaid en geschikt 
gemaakt voor gasten. De naam werd veranderd in 
Villa Zilverlinde, geïnspireerd op de 15 eeuwenoude 
zilverlindes die in het park staan. De vroegere slaap- en 
speelzalen voor jongens en meisjes zijn nu zeer ruime 
vertrekken waar de gasten komen genieten van de rust, 
de natuur en alles war er hier te beleven is.

VILLA ZILVERLINDE



Toen en NuToen en Nu







Cadeaukaart op maatCadeaukaart op maat

Geef je een overnachting cadeau, dan maken wĳ  de cadeaukaart voor jou, precies zoals jĳ  hem 
wilt hebben (om te geven). Geef jouw tekst door. 

Na het aanpassen mailen we hem, zodat je hem zelf kunt printen en uitreiken.

VILLA ZILVERLINDE
OVERNACHTING SPECIAAL VOOR JOU

Lieve pappa en mamma,

Omdat jullie 40 jaar bĳ  elkaar zĳ n, bieden wĳ  jullie een weekendje 
Villa Zilverlinde aan. Veel plezier en van harte profi ciat.

Rian, Piet, Tom, Linde en Poekie


