
Bries aanwijzingen 

1. TV 

TV-ontvangst gaat via de schotelantenne. Zet de TV aan. Zet daarna de receiver aan. Het 

duurt enkele seconden voor u beeld krijgt. U kiest de programma’s via de afstandsbediening 

van de receiver. De nummers van de belangrijkste zenders vindt u op de lijst bij de TV. 

Bediening van de geluidssterkte gaat via de afstandsbediening van de TV.  

2. Wasmachine en droger 

In de wasserette in het park (naast de garage) kunt u een wasmachine en droger gebruiken. 

Kosten per was- of droogbeurt 3 euro. Munten zijn verkrijgbaar bij de beheerder, de heer 

Van Strien, die in het huis bij de ingang van het park woont. 

3. Verwarming 

De verwarming wordt bediend via de Chronotherm aan de wand tussen de keuken en de 

woonkamer. Verander a.u.b. de basisinstellingen niet. U kunt de temperatuur via het pijltje 

aanpassen voor de desbetreffende dag. S.v.p. niet aan de draaiknoppen van de radiatoren 

draaien. In de slaapkamer en de aangrenzende ruimte is de radiator op een lagere 

temperatuur ingesteld. Hier kunt u dit eventueel wel via de radiatorknoppen aanpassen. 

4. Afval 

In het park wordt plastic, papier en restafval gescheiden. De vuilcontainers staan aan de 

Koningsweg. Komend vanuit De Waal vóór de ingang van het park. De containers zijn ook 

bereikbaar via de weg in het park.  

5. Vergrendelen terrasdeur 

Om de terrasdeur te vergrendelen, sluit u de deur. Duw daarna de handgreep kort naar 

boven. Dan de greep weer terug naar de beginpositie. Daarna kunt u normaal afsluiten.  

6. Jaloezieën in de woonkamer 

De jaloezieën in de woonkamer bedient u met alle draden tegelijkertijd (aan de rood 

gemarkeerde zijde). Door met de draden de rood gemarkeerde hefboom naar links of rechts 

te bewegen, komt de jaloezie in beweging. 

7. Kussenbox 

De kussens voor de terrasstoelen en de tuinbank vindt u in de grote kussenbox naast het 

tuinhuis. Leg na gebruik de kussens hierin terug.  

8. Buitenmarkiezen 

De markiezen kunt u handmatig bedienen met de stang die achter de radiator in de 

woonkamer ligt. De markiezen a.u.b. ’s avonds en bij vertrek omhoog halen. Graag niet 

oprollen als de markies nat is.  

 


