
Welkom in  de fotohut Thornspic. 

 

 Er mag in de hut NIET gerookt en/of geflitst worden ! 

 Gebruik geen geluiden om de vogels te lokken. Dat werkt echt averechts is gebleken. 

 Omdat er geen glas is heb je maximaal licht in je lens maar vergeet niet dat de vogels 

je eerder zien of horen. 

 Voer is gelegd maar wil je bijvoeren ga dan je gang. Voer met mate en op beperkte 

plaatsen svp. 

 Sluit het toegangsluik bij regen of harde wind. Verder is het vrij om het open of dicht 

te laten. 

 Achterin en aan de zijkant van de hut zijn ook luikjes. Check af en toe even voorzichtig 

of daar geen buizerd, steenuil of sperwer zit wanneer het stil 

 De stoelkrukken zijn in hoogte verstelbaar. 

 Koffie en thee etc. vind je in de hut. Water is ververst en de apparaten zijn klaar voor 

gebruik. Mocht je meer water nodig hebben dan kun je dat bijvullen met de grote fles 

(vers).  

 De WiFi code staat op de plug in het stopcontact. 

 Het kacheltje heeft zowel een ventilatiestand als twee verwarmingsstanden met ther-

mostaat. Het beste is om het steeds kort aan te zetten. Het is snel warm. 

 Onder het blad voor de luiken zitten twee led lampjes. Druk er op en je hebt licht on-

der het werkblad (je hebt iets laten vallen oid) 

 Gebruik het toilet en niet de tuin wanneer “je moet” svp  (open deur lijkt me) 

 Sluit de deuren in huis na gebruik van het toilet weer af svp. 

 Houdt het hekje van de  vogeltuin gesloten zodat de honden niet onverwacht  voor je 

lens komen ;-) 

 Geen verplichting, maar het zou fijn zijn wanneer je de soorten, je ervaring etc. even 

vermeldt in het boekje.  

 Plaats je foto’s op Facebook of Instagram etc. dan graag onder vermelding van de 

locatie Doornspijk en #hut_thornspic en/of www.hut.thornspic.nl in de tekst. 

 Jouw gemaakte foto’s kunnen zo eventueel ovv je naam gerepost worden op de web-

site vd hut. 

 Svp na gebruik van de hut de hut deze weer netjes achter laten. Stoffer en blik liggen 

onder de trap. Afvalbakje staat in de hut. Wij legen dat nadat je bent vertrokken. 

 Mocht zich een probleem voordoen dan gewoon even melden  (appje mag ook) 

 Heb je tips of op- of aanmerkingen mbt de hut? Laat het ons weten svp dan kunnen 

wij er iets mee. 

 Wil je vertrekken? Geef dan bijtijds weer even een seintje zodat ik je netjes uit kan 

laten.    

 Fijne fotodag gewenst!  Martin van der Kruijk (06 83271053) 
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