VOORWAARDEN & TIPS – La Gare de Wasigny
We geven je hier enkele voorwaarden en tips mee voor een vlot verblijf in het
station.
Het is handig om dit document af te printen en mee naar Wasigny te nemen.

VOORWAARDEN
✓ Graag dit document lezen en ons bevestigen via mail: “Voorwaarden en tips
gelezen & goedgekeurd”.
✓ Onze buren zijn goede vrienden en dit willen we zo houden. We respecteren
de avondstilte vanaf 22u.
✓ Onder politiebevel mag er geen vuurwerk of knalbommetjes afgevuurd
worden!
✓ Het hout in de houtopslagplaatsen wordt enkel gebruikt voor het
verwarmen van de kachels! Dit hout wordt NIET gebruikt voor BBQ of voor
kampvuur in de vuurschaal. Hiervoor wordt zelf hout gesprokkeld of klein
afvalhout genomen.
✓ Bij het einde van het verblijf wordt de vaatwasmachine leeggemaakt.
✓ De ijzeren karren naast de kachels gelijkvloers en 1ste verdiep of in de kleine
gîte worden terug gevuld met hout.
✓ De frigo’s moeten volledig leeggemaakt worden & proper zijn!
✓ Alle afval wordt buiten in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedropt.
✓ Er staat een glascontainer in het dorp, straatje links naar boven aan het
stadhuis met de blauwe soldaat. Graag jullie glas & lege flessen hier in
deponeren.
✓ Toegang in de sauna enkel met slippers.

Wanneer bovenstaande aandachtspunten niet werden nageleefd, wordt de
waarborg van 250 euro ingehouden.

SLAPEN
•

Alle eenpersoonsbedden zijn voorzien van matrasbeschermer, donsdeken,
hoofdkussen.

•

Breng hoeslaken, kussensloop & dekbedovertrek mee.

•

Kan ook gehuurd worden 10 euro/persoon, maar dit via mail aanvragen.

•

Indien je eigen slaapzak gebruikt, ook matrasovertrek & kussensloop
meebrengen voor een eenpersoonsbed.

•

Gehuurd bedlinnen na verblijf afhalen en op bed leggen.

SANITAIR
•

Toiletpapier meebrengen.

•

Badlakens voorzien, eventueel extra wanneer je de sauna gebruikt.

•

Teenslippers handig, pantoffels binnen ook.

•

Er is een wasmachine aanwezig. Breng zelf wasproducten mee.

VERWARMING – volledig op hout
•

De boilers voor warm water zijn aangestoken

•

De kachels aansteken met klein aanmaakhout (bijl ligt aan de grote hout
stapelplaats), aanstekers en zip blokjes best meebrengen.

•

Gebruik zo veel mogelijk grote blokken, die gaan veel langer mee.

•

’s Avonds kachel volledig vol steken, de twee ronde klepjes dichtdoen, ‘s
morgens klepjes terug openzetten en de kachel is direct terug vertrokken.

BOODSCHAPPEN
•

Wasigny telt 300 inwoners dus veel shoppen zit er niet in.

•

Bakker op wandelafstand + 1 Km (in het dorp) met klein assortiment
voeding. Sluitingsdag woensdag. Voor meer dan 10 personen, best de
bestelling op voorhand doorgeven. Boulangerie Eric COUTELOT 0033 24 72 25
93

•

Supermarktje Carrefour te vinden op 10’ afstand in Signy-l'Abbaye (ook
open op zondag tot 13u).

•

Eveneens aan de kerk van Siny-l’Abbaye een kleine charmante
kruidenierswinkel (inclusief slagerij) nl. la Coccinelle

•

Andere winkels en grote Carrefour met mooie vis en vleesafdeling aan ’t
rond punt in Rethel te bereiken via Novion Porcien ongeveer 15 Km van
Wasigny.

TERREIN
•

BBQ aanwezig. Breng houtskool, zipblokjes mee. Hier wordt geen hout
gebruikt voor hout bestemd voor de verwarming kachels.

•

Bij defect: verwittig ons aub.

•

Kampvuur mag in de voorziene vuurschaal, maar neem aub geen hout dat
dient voor de houtkachels. Sprokkel zelf hout op het terrein of in de
omgeving.

•

Pizzaoven buiten op hout aanwezig. Tips: zie apart hoofdstuk.

PIZZA
•

De oven steek je aan met klein hout (brandt minder lang maar geeft meer
hitte) die je rechts in de oven legt op de in het L-vormig profiel, op het
kruisje.

•

De oven loopt op tot 300 graden en zakt tijdens het bakken naar 200
graden. Baktijd +- 2 a 3 minuten.

•

Wrijf de onderkant van de pizzadeeg overvloedig in met bloem zodat hij
goed droog is, en niet aan de schop blijft kleven.

•

Indien je de deegranden niet volledig inwrijft met tomatensaus worden zij
zwart!

SAUNA
•

De sauna ligt langs de – denkbeeldige – spoorweg en werkt op hout. Twee
douches zijn voorzien.

•

Schoenen blijven buiten staan en enkel propere slippers voor in de
saunahut.

•

Na gebruik, kachel gewoon laten branden, dooft vanzelf.

•

Douches uitspoelen & droogtrekken met vloeraftrekker die aanwezig is.

KEUKEN
•

Voldoende glas & keukenservice aanwezig voor 30 personen.

•

Ook keukenmateriaal gaande van schotelovens, pannen & kookpotten.

•

Fornuis werkt op gas, oven op elektriciteit (op de 1ste verdieping timer
aanzetten, anders gaat de oven niet aan), twee microgolfoven, waterkoker,
koffiezet, afzonderlijke diepvriezer (in berging 1ste verdiep), frigo’s (3)
aanwezig.

•

Breng zelf vaatdoek & keukenhanddoeken mee.

•

Afwasmachine aanwezig beneden in grote keuken. Dit is een One-touch
systeem (aan-uit knop bevindt zich op de bovenkant rechts bij het openen
van de deur). Breng zelf wat oplosbare vaattabletten mee. Bij het einde van
het verblijf de vaat leeg maken a.u.b.

•

Breng zelf vuilniszakken mee. Er wordt gerecycleerd. PMD, gewoon afval en
glas. Het gewone afval kan buiten in de grote zwarte vuilbak, het PMD afval
in de gele grote vuilbak en het glas in de groene vuilnisbakken. Deze staan
allemaal naast de sauna. Als het kan de flessen mogen geleegd worden in
het dorp links rechtover “La Mairie”.

BIJ VERTREK
•

Alle lichten & boilers uit!

•

Check of alle ramen – zeker de veluxramen in de zolderkamers – of deze
dicht zijn!

•

Vuilnisbakken leegmaken & deponeren in de grote containers.

•

Alle etenswaren uit frigo terug meenemen.

•

Gehuurd bedlinnen afhalen van de bedden en op het bed leggen.

•

Vaatwasser leeg maken, anders schimmelvorming voor de volgende
groep.

MEEBRENGEN
•

Keukenhanddoeken & vaatdoeken

•

Toiletpapier & keukenrol

•

Vaatwastabletten

•

Grote grijze vuilniszakken

•

Eventueel Zipblokjes & aanstekers voor BBQ

