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MAISON NEUVE, AUGE 

DEEL 2 

Het huis Maison Neuve is door ons volledig opgeknapt echter het is 

natuurlijk een oude postkoets pleisterplaats hetgeen betekent dat er oude 

zolders zijn waar vroeger het hooi voor de paarden heeft gelegen en 

andere oude verstopplaatsen. We hebben de zolder op de tweede 

verdieping laten voorzien van een nieuwe vloer en hier zijn 4 

slaapkamers gebouwd naast het zolderdeel dat nog wordt gebruikt voor 

opslag van een aantal spullen. Vanuit deze tweede verdieping loopt een 

trap naar de echte zolder die over het gehele huis loopt maar NIET 

begaanbaar is. Mettertijd wordt deze wellicht opgeknapt echter de trap 

ernaar toe is gammel en NIET betreedbaar en ook op de zolder zal eerst 

de vloer volledig hersteld moeten worden voordat deze veilig te betreden 

is. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat u en uw kinderen hier 

wegblijven. 
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Trap naar de hoogste derde verdieping 

 

 
 

 

U zult zelf een reisverzekering moeten afsluiten en wij zijn op geen enkele 

manier aansprakelijk voor ongelukken als kinderen of jonge mensen zich 

in gevaarlijke situaties begeven. Er zijn boven alle stallen hooischuren 

echter deze zijn gevaarlijk om te betreden. Een oud huis herbergt altijd 

risico’s- hetgeen trouwens ieder huis doet- en wij verzoeken u er zelf voor 

te zorgen dat uw verblijf veilig is en dat vooral kinderen en tieners/ jonge 

mensen niet in de schuren komen waar allerlei apparatuur/ grasmaaiers, 

zagen etc. staan. 

In de derde schuur van links (blauwe pijl) staan extra tafels en stoelen die 

u buiten kunt zetten. Wij verzoeken u NIET met de zware teakhouten 

tafel die op het terras staat te gaan slepen. Deze tafel is zo massief en niet 

gemaakt op verplaatsing. Indien u dus met een groep wilt ontbijten op 

een andere plek in de zon op het gras bijvoorbeeld, pakt u dan de 

tuintafels en de extra stoelen. 
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AFWASMACHINE: werkt heel eenvoudig. U doet zeepblokje in het 

bakje en doet de aan/ uitknop aan- rode pijl dan gaat u naar P van 

programma (groene pijl) en dan kunt u kiezen uit 5 programma’s (gele 

rondjes staan eronder) door erop te drukken gaat het lichtje naar een van 

deze programma’s. 

Als u bij het programma van uw keuze bent drukt u net zolang op de 
PLAYknop (blauwe pijl) tot de afwasmachine aanspringt. 

Programma is pas afgelopen als BEIDE knopjes bij de oranje driehoekjes 
gaan knipperen- er staat END boven. 
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MAGNETRON 

Werkt heel eenvoudig- met de pijltjes toetsen- zie blauwe pijlen- kunt u 
instellen hoelang je de magnetron aan wilt hebben. 

Vervolgens toetst u de knop aan/ uit (rode pijl) in en de magnetron start. 

Wilt u eerder stoppen dan gaat u weer met de blauwe pijltjestoetsen naar 
beneden en de magnetron gaat uit. 

Verzoek om de magnetron NA gebruik schoon te maken. 
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WASDROGER 

Onderlakens/ hoeslakens kunt u gewoon op het bed laten 

liggen. Ook als u gebruik maakt van ons beddengoed dan kunt 

u dit gewoon laten liggen. Na uw verblijf zal onze poetshulp 

alles eraf halen en wassen. 

Ook eventuele vuile handdoeken kunt u in de keuken bij de wasmachine 
leggen. Wij zullen zorgen dat alles gewassen wordt. 

Desgewenst kunt u zelf een wasje doen. Droger en (af) 
wasmachine tegelijk aan, gaat niet. 



Aanvullende informatie maison Neuve- Auge Pagina 7 
 

Er zijn extra groepen aangemaakt maar het is niet aan te bevelen om 
afwasmachine tegelijk met droger en/ of wasmachine aan te zetten. 

De droger is een condensdroger. 

U doet de droger eerst aan met de aan/ uit knop (rode pijl) - (de aan/ uit 

knop ingedrukt houden tot de droger aanspringt). U kiest het programma 

en u houdt vervolgens de start/ pauze knop net zolang ingedrukt totdat 

de droger aanspringt. 
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WASMACHINE 

Zeep in het bakje- (gele pijl) n- dan EERST aanzetten (rode pijl), 
programma kiezen (cotton rapide gaat het snelste) en dan aanzetten 
(groene pijl)- ingedrukt houden totdat de wasmachine aanspringt. 
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