
Welkom in  de fotohut Thornspic. 

 

 Loop niet op het gras langs de vijverranden om schade zoals diepe voetafdrukken te 

voorkomen. 

 Gebruik voor het neerleggen van voer op het eilandje of het schors in de vijver aub de  

uitschuifstok met beker. 

 Er mag in de hut NIET gerookt worden ! 

 Er mag ianuit de hut NIET geflitst worden ! 

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

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

plaatsen svp. Advies pas voeren wanneer het op is (minimaal na 2,5/3 uur) 

 Voer zo’n twee uur voor uw vertrek voor de laatste keer zodat de vogels alles nog 

kunnen opeten. 

 Sluit het toegangsluik bij kans op 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, Groene Specht of Sperwer zit, 

 De stoelkrukken zijn in hoogte verstelbaar. Voor zwaargewichten (120 kg +) staat er 

een houten kruk. 

 Gratis koffie, thee, soep en snacks vind je in de hut.  

 Er staat een kacheltje en/of ventilator afhankelijk van het seizoen, 

 De WiFi code staat op de plug in het stopcontact. 

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

 Houdt het hekje van de  vogeltuin gesloten.  

 Na gebruik van de hut deze weer netjes achter laten svp. Stoffer en blik voor het erg-

ste vuil, ligt onder de trap. Kruimeldief voor droog vuil ligt in de lader in de hut. Afval-

bakje staat in de hut. Wij legen dat nadat je bent vertrokken. 

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

hebben liever dat je even meld dat iets kapot is gegaan (kan gebeuren) dan dat we 

het achteraf constateren. 

 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 ruim (10-15 min) voor je gaat inpakken even een seintje 

zodat ik je netjes uit kan laten (het hek gaat niet automatisch open). 

 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.    

 Fijne fotodag gewenst!  Martin (06 83271053)  & Imke (06 55182517) 
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