Hartelijk welkom in onze vakantiewoning. In deze map kunt u allerlei informatie vinden.

Ziekenhuizen / Dierenartsen

Saxenburgh Groep , Röpcke-Zweers Ziekenhuis . Adres : Jan Weitkamplaan 4 a, 7772 te
Hardenberg . Telefoonnummer 0523-276000 http://www.saxenburgh.nl
Euregio Klinik in Nordhorn. Adres : Albert – Schweitzer- Strasse 10, 48527 Nordhorn.
Telefoonnummer: 0049 5921 840 http://www.euregio-klinik.de
Huisarts Dr.Henk Mulder || Lägen Esch 2, Itterbeck | Telefoon 49 5948 702| Website
http://www.henk-mulder.de

Dierenkliniek Vechtdal. Adres: Ommerweg 3, 7796 HR Heemserveen. Telefoonnummer : 0523
266 066
Dierenkliniek in Uelsen : Adres: An der Reithalle 8 49843. Telefoonnummer: 0049 59 42 312
Dierenkliniek in Wilsum : Adres : Industriestrasse 2 49849. Telefoonnummer : 0049 5945 995 920
www.dierenkliniekvechtdal.nl

Afval:
In de grote afvalemmer in de keuken : plastic , shampoo flessen, melkpakken, chipszakken,
tandpasta tubes, blikken, ed. ( gele zak ) Graag de volle zak in de garage zetten. Niet in de grijze
container!
In een keukenla zit een afvalbak waar u restafval in kunt doen. Bijvoorbeeld vieze doekjes ,
keukenrol, papieren zakdoekjes , glas ed. Graag de volle zak in de grijze container deponeren. Als
u heeft gebarbecued dan kunnen de resten van de houtskooltjes ook in de grijze container. Deze
staat in de garage.
De container met de blauwe deksel is alleen voor papier of karton.
Even buiten Wielen ( Dorfstrasse ) bij de motorcamping staan containers waar u de lege flessen
kwijt kunt.
In de tuin achter de garage staat een compostbak. Hierin kunt u etensresten en groenafval in kwijt.

Mocht uw hond per ongeluk zijn behoefte doen in de tuin dan dit graag opruimen. Er liggen
hiervoor plastic zakjes in de garage op de plank net naast de deur. U kunt het in de grijze container
deponeren.
Honden mogen niet op de bank en naar boven.
zijn, dan uw hond graag meenemen !

Mocht uw hond moeite hebben om alleen te

Eén keer in de 14 dagen op de maandag wordt de vuilnis opgehaald dan halen wij de vuilniszakken
uit de garage en zetten wij de grijze container bij de weg. Op maandag graag de garagedeuren niet
op slot doen.

Televisie:
LG afstandbediening. Voor het aan en uit zetten van de televisie. Tv moet op HDMI 1 staan. ( LG
afstandbediening – input - HDMI 1 - OK) Ook het Denson kastje aanzetten. Deze is van de schotel.
Het duurt even voordat er beeld komt.
Wil je snel zenders zoeken dan met de afstandbediening Denson – find drukken – exit drukken –
dan verschijnt er een lijst met de zenders.
Met de Denson afstandbediening kun je zappen en het geluid regelen.
Wil je een film ( HDMI 2) kijken dan doe je de radio aan.
Gebruik de LG afstandbediening - input – HDMI 2 – OK. Dvd disk er in doen . Nu de
afstandbediening Harman kardon gebruiken . Op disk drukken ( links boven) en programma
volgen.
Als je de CD wilt verwisselen druk je op eject. ( Links boven)
Radio aanzetten met afstandbediening Harman Kardon.

Internet:
Helaas is hier niet echt snel internet . Hopelijk wel in de toekomst. Inlogcode is : Axess MV400
Wiel32Wad200 Af en toe valt internet uit dan moet u de router resetten ( aan en uit)

Kelder:
Beneden in de kelder staat een wasmachine, strijkplank/ijzer, droogrek.
Gebruik wasmachine: Linker vakje is voor de hoofwas. Middelste vakje is voor de wasverzachter.
U stelt het aantal graden in, dan drukt u evt. op speed zodat het programma korter draait. Als de
machine klaar is blijft er een lampje branden . U moet de machine op “uit “zetten.
Voor de kinderen staat er een tafelvoetbalspel en een sjoelbak.

Garage: Als u fietsen bij u heeft kunt u die in de garage zetten . Er liggen sleutels in het bovenste
laadje ( witte kastje keuken) daarmee kunt u alles afsluiten. Als u vertrekt graag de sleutels weer
terug leggen.
Bij langer verblijf zullen wij in overleg met u het gras maaien.
Restaurants: Een aantal restaurants hier in de buurt is het niet mogelijk om te pinnen.Op de
website (Links ): www.vakantiewoning-wielen-vechtdal kunt u restaurants vinden.

SUPERMARKTEN
Er is hier in Wielen een winkeltje waar je elke ochtend verse broodjes kunt halen en de basis
boodschappen. ( Industriestraße ) Je kunt er niet pinnen.
Naast het winkeltje is een Futterkrippe waar je patat en verschillende soorten schnitzels kunt
bestellen. Geopend van dinsdags tot zondags, van 11.30 tot 20.00 uur ( Industriestraße 2 )
Schuin tegenover de motorcamping ( melkweg ) zit een kippenboer met scharrelkippen waar je
verse eieren kunt halen.

In Hardenberg zijn de nodige supermarkten : AH Van Wevelinckhovenplein 6
JUMBO Admiraal Helfrichstraat 1
LIDL Markt 50
PLUS MARKT Floralaan 46

In Uelsen supermarkten : LIDL Nijenkamp 2
Combi Verbrauchermarkt Uelsen Itterbecker Straße 43
ALDI Gölenkamper Str. 5

In de kast in de gang liggen folders met wat er allemaal te beleven is in de omgeving of u gaat naar
de website van Vakantiewoning Wielen naar de pagina met links: www.vakantiewoning-wielenvechtdal.nl
Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt. Als u de woning verlaat kunt u bedden dichtslaan. De
huissleutel kunt u bij ons terug brengen of eventueel op het aanrecht leggen en de deur achter u
dicht trekken. Mocht u vragen hebben wij zijn te bereiken onder telefoonnummer:
0031617361999 of kom gerust langs. Houdt u er rekening mee dat u buren heeft!
Wij wensen u een prettig verblijf in onze vakantiewoning.

