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PRAKTISCHE INFORMATIE over de Grange 
 

* Toegang  
De Franse deursloten verschillen nogal van de Nederlandse. 
Binnenkomen gaat redelijk makkelijk, sleutel omdraaien en 
deur opendoen. De deur sluiten is ietwat ingewikkelder. Dan 
moet de deurknop eerst naar boven worden gedraaid zodat 
het slot vrijvalt. Pas dan kan de sleutel worden omgedraaid. 
Dat gaat soms stroef. In dat geval deur even helpen door de 
kruk iets door te duwen en/of licht aan de deur te trekken of, 
-als je binnen bent - licht (met je knie) tegen de deur te 
duwen. Kan soms even gepruts zijn maar uiteindelijk lukt 
het altijd (tot nu toe :). De deuren van de Orangerie hebben 

‘normale’ sloten die je dus niet naar boven hoeft te draaien. 
 
 

 
* Sleutelkluis 
Bij de ingang hangt een sleutelkluisje waarin je de sleutel bij 
aankomst gevonden hebt en bij verlaten Grange weer kunt 
ophangen. De code is: 1223. Graag bij vertrek sleutel weer 
in kluisje doen en code even veranderen.  
 
 
 

 
* Elektriciteit 
De stoppenkast is in de gang bij de entree. Mocht er een 
groep uitgevallen zijn dan kunt je de schakelaar daar weer 
terugzetten.  
SVP niet aan stoppen zitten waar een rood stickertje bijstaat. 
Die zijn nog niet aangesloten.  

 
Let er op dat de vloerverwarming in de badkamer en keuken relatief veel 
stroom gebruiken. Wij zetten ze meestal ’s ochtends even aan als de vloer 
koud mocht aanvoelen. Het verbruik wordt in kWh via een aparte meter 
geregistreerd en achteraf verrekend. Op die manier hopen wij een 
verantwoorde manier van energieverbruik te stimuleren.  
 
 

* 
Remise 

Aan de zijkant van La Grange zit de remise, de schuur 
waarin een aantal privé spullen en gereedschappen 
staan. Op de toegangsdeur vanuit La Grange staat 
het bordje ‘prive’. Aan de buitenkant zit een aparte 
toegangsdeur. Beide deuren zijn afgesloten. Mocht je 

onverhoopt toegang nodig hebben bel of mail dan even voor overleg.  
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* Tuinmeubilair 
In het overdekte terras staan tuinstoelen die je kunt gebruiken. Tuinkussens 
zitten in de kussenkisten. Wees voorzichtig met het deksel van de kist. Laat 
die vooral niet open staan, dan kunnen ze dicht kunnen vallen. Om letsel te 
voorkomen hebben we in de grootste kist ‘n valbeveiliging aangebracht.  
 
In het overdekte terras staan geschakelde tafels en buiten een lange eettafel. 
Bij een periode van afwezigheid hebben wij soms een plastic plaat met 
spanbanden aan de tafel bevestigd om de tafel te beschermen tegen 
ongewenste weersinvloeden. Je kunt eventueel de spanband losmaken en de 
plaat in het overdekte terras plaatsen. 
 
Aan de wand van het overdekte terras hangen hangmatten en een hangstoel 
die je tussen de bomen bij de kabelbaan kunt hangen. Soms zitten die 
hangmatten in een van de kisten. 
 
 

* Water 
Mocht het water moeten worden afgesloten dan kun je de 
hoofdzakelaar vinden achterin het keldertje. Let niet op de 
troep. De kelder moet nog aangepakt worden :)  
 

 
* Gebruiksaanwijzingen 
De gebruiksaanwijzingen van de diverse huishoudelijke apparaten kun je 
vinden in een van de houten kisten links onder het aanrecht in de keuken  
 
*  Wi-Fi 
De code voor Wi-Fi netwerk CornauxGrange2G, of CornauxGrange5G: 
grange56 (kleine letters).  
Mocht het Wi-Fi signaal onverhoopt volledig wegvallen dan kunt u ook 
gebruik maken van de Wi-Fi bij de Fermette code: fermette56 
 
* Kindvriendelijke maatregelen 
Aan de bovenkant van de trap naar de badkamer zit een vast traphekje. Er 
kan eventueel ook een traphekje beneden aan de trap geplaatst worden. Dat 
vereist wel enige handigheid.  

 
Het hekje staat in de’kasteelkamer’ (slaapkamer Westkant) 
achter het kledingkastje. Er hangt een gebruiksaanwijzing 
aan. Het trappenhuis blijft voor jonge kinderen even 
aantrekkelijk als riskant. Is dus hoe dan ook voor ouders 
opletten geblazen.  

In dat kader ook nog een waarschuwing voor de glazen ‘ni hotel, ni 
restaurant’ deur tussen gang en keuken. Die kan met een haakje worden 
vastgezet als kinderen de neiging hebben om met de zware glazen deur te 
gaan spelen.  
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*Babybed + kinderstoel + opklapbed  
Een opvouwbaar babybedje en matras liggen in het kleine 
zolderkamertje dat je met een trap vanaf de ‘kasteelkamer’ 
op de eerste etage kunt bereiken (achter de hutkoffer).  
Daarnaast staat er op slaapkamer aan de voorkant een 

uitklapbaar babybedje (tot plm. 18 maanden). Ook de opklapbare kinderstoel 
staat daar. En ook nog een extra opklapbed voor grote kinderen of 
volwassenen. 
 

 
* Extra slaapgerei 
Extra slaapspullen (kussen, slaapzak, lakenzak, deken 
etc.) kun je vinden in de hutkoffer op het zoldertje.  
 
 

 
 
 
* De Orangerie  

 
De Orangerie is een heerlijke 
plek om in het wat koudere 
voor- en najaar gerieflijk te 
kunnen bivakkeren. Binnen 
zitten en toch het gevoel 
hebben buiten te zijn.  
Desnoods even het kleine 
kacheltje (gemaakt in 
Charleville ;) aansteken voor 
wat extra warmte. In de pijp 
zit er regelklep om de 
vlammen enigszins te 
reguleren. In de zomer kan 
het er soms flink warm 
worden, er zitten twee 

verstelbare luchtroosters en ook twee kantelraampjes voor de frisse lucht. 
De raampjes zitten vastgeklemd om klapperen te voorkomen.  
In de Orangerie staat op de mobiele bar een stookketel om alcohol uit het 
fruit uit de boomgaard aan de overkant `te kunnen stoken.  
 
 
 
 
Nog aanvullende vragen of suggesties, laat het ons weten!  


