Tips - Trucs
en de
gebruiksaanwijzing

Bij aankomst





Water: op kniehoogte, links naast de boiler, rode knop (met briefje “nicht beruren”)
opendraaien. (In de kelder tegenover de badkamer, deur weer op slot draaien).
Boiler op 60˚C (aan het einde van de gang).
Kacheltje badkamer op II (indien nodig).
Controleren of de koolmonoxidemelder in de slaapkamers links en rechts van de kachel
goed werken door testknopje in te drukken. Indien nodig de batterijen vervangen. Deze
batterijen liggen in de grote kast in de woonkamer.
Veel plezier

Kelder waar hoofdkraan zit.
Ten aller tijde GEEN / NOOIT spullen uit de kelder van het
bovenhuis (tegenover de douche)
Lenen / gebruiken / leasen.
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Algemeen
Beddengoed:
Achter het oranje gordijn in de woonkamer liggen nog extra dekbedovertrekken en hoeslakens
(in plastic tasjes).
Belangrijke telefoonnummers:
112
Alarm Europees
144
Redding
140
Lawine
122
Brandweer
133
Politie
0043 (0) 572-62380
Dokter Hannes Holzmeister
Breuk/vernieling:
Bij eventuele vernielingen en/of breuk wordt de schade in rekening gebracht.
Houten luiken:
Er liggen houten luiken op de kantelramen van de slaapkamers links en rechts van de kachel. Deze
kunnen er zomers afgehaald worden aan de buitenkant van het huis. Rechts naast de voordeur
van het bovenhuis, en om de hoek. Ze liggen erop voor de sneeuw.
In de kasten en lades liggen spellen, kaarten, boekjes e.d. Lekker gebruiken.
Naam:
Als ze naar een naam/adres vragen: unteres haus van Eisma (Hollander haus), Trinser Strasse 93.
Skiën:
Het huren van ski’s e.d. in Trins, Topschischule/Gschnitztal Dorfplatz. Zie folder in zwart rekje
op de eettafel.
De Bergeralm is de berg die je ziet rechts naast de Brennerpas.
Stroom:
Als de stroom uitvalt: de grijze kast in de kelder (tegenover de badkamer, wel weer op slot doen)
naast trap, rechter meter groene knop indrukken.
Zaklamp:
Achter het oranje gordijn in de huiskamer ligt een zwarte zaklamp. Hier ligt ook de oplader!
Vuilnis:
Vuilnis wordt opgehaald op maandag en donderdag.
De dag ervoor ’s avonds aan de weg zetten, bij begin van de vangrail.
Wel de speciale zakken gebruiken, deze liggen in de linkerla in de grote kast in de keuken.
Vuilniszakken kunnen gekocht worden in het gemeentehuis, dat is boven het postkantoor in
Steinach (± € 5,- per zak i.v.m. gemeentebelasting).
Glas en karton en plastic apart verzamelen. Dit moet naar de grote stortafval gebracht worden:
richting Wolf/Gries, zie folder in het zwarte rekje op de eettafel.
Water:
Hoofdkraan water zit in de kelder, (tegenover de badkamer, wel weer op slot doen).
Mocht hij nog dicht zijn, de knop waar op staat, “nicht beruren untershaus”, die moet dan open.
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Winkels:
Winkels in Steinach: ma t/m vrij van 09:00 – 18:00 uur open, en tussen 12:00 – 15:00 uur
gesloten. Zaterdag alleen ’s morgens open. Wel parkeerkaart gebruiken, zit in zwart rekje op
eettafel. De M-Preis en de Spar zijn de gehele dag geopend.
Douche
Douchen met raam altijd open zodat het vocht er uit kan.
Kacheltje in de douche ’s winters op II laten staan, (Linker op winter, rechterknop op II)
Buitenlicht
Het buitenlicht altijd ‘s nachts uitdoen als iedereen binnen is.
Huisdieren
Huisdieren zoals een hond geen probleem, wel wat vaker stofzuigen, en bij vertrek extra goed.
Dit i.v.m. vlooien en haren.
Broodmandje
Je kan elke dag (behalve zondag) vers brood bestellen.
Deze wordt door de bakker afgeleverd in Huis Eller, zie hieronder.
Wel eerst aanmelden bij de bakker dat je gebruik wil maken van deze service.
Eerste bakker rechts als je Steinach inkomt, schuin tegenover de fontein bij hotel Post.
In het broodmandje ligt een boekje, daar kun je invullen wat je wilt hebben, bijvoorbeeld:
½ Zeile (snijdbaar wit brood)
1 Semmeln (Kaiserbroodje)
1 Butter
1 Milch
1 Yoghurt

±
±
±
±
±

€ 1,70
€ 0,29
€ 1,70
€ 1,00
€ 0,50

Mandje (’s avonds) brengen naar het grote witte huis aan de weg rechtsaf. In portaal op tafel
zetten (Huis Eller, nr. 148).
Op de laatste dag geld in het mandje leggen, zelf optellen. Of afrekenen bij de bakker zelf.
Prijzen kunnen veranderen, kun je vragen, en evt. hierop noteren. (Gruss got, wollen Sie bitte die
preisen dazu schreiben?)
Ook kun je uiteraard afbak broodjes de dag ervoor halen bij de M-Preis of de Spar en deze
’s morgens afbakken…………
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De wasmachine:
Belangrijk: Niet op 90 of 95 ˚C wassen, want het is hier heter dan in Nederland!
Vloeibaar wasmiddel in vakje II
Wasverzachter in vakje III
Voor de rest: zie de gebruiksaanwijzing in het rekje linksboven de wasmachine.
Als je klaar bent met wassen de rubberen ring droogmaken en onder de ring droogmaken i.v.m.
schimmelvorming. De deur op een kiertje laten.
De deur van de wasmachine gaat pas open als de wasmachine 2 minuten is uitgeschakeld.
Na gebruik de waterkraan van de wasmachine dichtdraaien.

Bij vertrek




















Spullen die je gebruikt hebt, b.v. koffie of w.c. papier aanvullen.
Bedden afhalen, en het wasgoed in de wasmand doen, de wasmand op wasmachine zetten.
Koelkast en broodtrommel leeg. Koelkast op 0 zetten.
De stekkers van de elektrische apparaten eruit trekken (behalve de koelkast).
Prullenbakken geleegd.
Badkamer en WC schoon.
Vochtvreters (in slaapkamers) opnieuw vullen indien nodig. Oude weggooien, daarna
nieuwe vulling erin doen.
(De vulling staat in het werkhok naast de douche.)
Ramen dicht.
Water: Op kniehoogte, links van de boiler, rode knop (met groene tape) dichtdraaien, en
aftappen door de kranen in de badkamer, de slaapkamers en de keuken open te draaien.
Boiler op * (aan het einde van de gang).
Kacheltje badkamer stekker er uit halen.
Groene stoelen binnen zetten in werkhok.
Deuren slaapkamers, berghok en badkamer open zetten.
Tussendeur keuken dicht
Vuilniszak buiten zetten, ook als deze halfvol is. Nieuwe zak in de houder doen.
Kolenschepje binnen leggen.
Bij gebruik van de rodelslee’s deze weer schoon en droog maken, ijzers insmeren met
vaseline en weer terugzetten.
Als de luiken van de slaapkamers eraf gehaald zijn, deze weer terugplaatsen.
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De kolenkachel

Vulgat voor kolen

Doortrekken en duwen, dan
gaat de as in de asla.

Luchttoevoer, meestal op 3-5

Asla zit achter de onderste
deur:

Niet openen!
Dan vallen alle
kolen eruit.

Asla

Hier tussen porren

Kolen liggen in kolenhok buiten.
Aanmaakblokjes liggen in plastic zak achter oranje gordijn bij gasbrander.
Zo maak je de kachel aan:
Een paar matje aanmaakblokjes (half matje echt niet nodig) in de kachel leggen, met een laagje
kolen erop en dan aansteken. Achter het onderste deurtje zit nog een deurtje, daar het matje in
leggen.
Als er een paar kolen rood gloeien, even door laten trekken door het buitenste deurtje op een
kiertje te zetten. Dan driekwart vol gooien.
Asla legen in de ijzeren emmer die buiten staat. Als die emmer vol is, legen rechts van het huis
tussen de bomen. Als de kachel brandt, ramen in de slaapkamers links en rechts naast de kachel
open zetten. Voordat je naar bed gaat de kachel porren en doortrekken, asla legen en weer vullen
met kolen voor driekwart. Dit is voor de winter, zomers alleen als het koud is.
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Hier is het!

Trinsersträsse 93 , Steinach am Brenner

Hier dus, alleen het “roze” gebouw staat hier nog niet op, maar daar achter ligt ons huis.
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