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Hieronder vindt u praktische informatie over uw komend verblijf in De Pannekotter. 

U hoeft dit niet uit te printen (tenzij misschien de routebeschrijving) want deze info ligt 

ook ter beschikking in het huisje. 

Routebeschrijving 

Volg de E40 richting Frankrijk tot aan afrit 1 'Adinkerke'. 

Vanaf hier volg je best de aanduidingen van 'Plopsaland'.  Volg niet automatisch je gps, want die 

durft je langs de veldweggetjes te sturen achter het station. 

Rij Plopsaland voorbij tot aan de eerstvolgende rotonde.  Daar ga je linksaf, 2de afslag, richting 

Bray-Dunes (Fr.). 

Volg de Duinhoekstraat tot nr. 123 (200 m voorbij camping ‘Plopsavillage’). 

Neem de eerste inrit van het vakantiedomein 'Duinhoek' (Duinhoek I). 

De slagboom kan enkel met een badge geopend worden. 
Voorbij de slagboom, rij rechtdoor en neem vervolgens het tweede straatje rechts (ter hoogte van 

het zwembad aan de linkerkant, achter de groene afschermingsplaten). 
Je komt op een parking. Parkeer je op de plaats met nr. 33 (aan de linkerkant van de parking, 
ongeveer in het midden). 

De Pannekotter kun je gemakkelijk herkennen aan ‘de steen aan de ketting’ (‘Waarnemingsstation 
De Pannekotter’). 

Huisreglement 
Wij benadrukken dat dit een niet-rokershuisje is. 
Huisdieren zijn niet toegelaten. 

Badge 

Tegen de kaartlezer (links van de rijrichting) bij de slagboom aan de ingang van het domein 
houden bij binnen- en buiten rijden. 

Wat doen bij aankomst? 

 Noteer bij aankomst en vertrek de tellerstanden op het evaluatieformulier dat u op de salontafel 

vindt. 

o Tellerstand elektriciteit: afleesbaar op de kleine teller bovenaan links naast de 

zekeringenkast in het hokje. 

o Tellerstand waterleiding: onder de trap. 
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 Schakel de koelkast in door kort op  te drukken (vergeet de deur van de koelkast niet dicht te 

doen :-) 

Bed- bad- en keukenlinnen  

Wil dit zelf meebrengen aub. 
Zijn aanwezig in De Pannekotter: 
- 6 eenpersoonsbedden 90 cm met enkele dekbedden; deze eenpersoonsbedden kunnen tegen 
mekaar geschoven worden om zo een tweepersoonsbed van 180 cm te krijgen. 
- 2 reis(plooi)bedjes 

Afval 

 Restafval en asresten uit de kachel mogen enkel in een vuilniszak van De Panne, er zit een 

vuilniszak in de vuilnisbak achter het hokje, reservezakken liggen in de kast onder de gootsteen. 

Deponeer de vuilniszak bij uw vertrek in de afvalhoek nabij de slagboom aan de ingang. 

Geen asresten uit de kachel of BBQ in de groencontainer aan de ingang a.u.b. 

 PMD: in de blauwe zakken in de afvalhoek bij de ingang.  Voorlopig werkt men in De Panne nog 

met het klassieke systeem van PMD. 

 Glas: in de glasbollen 

o aan het kruispunt met het straatje naar de ingang van het Duinenreservaat 

(linksaf aan Duinhoekstraat, 300 meter verder in de richting van de Franse grens); 

o bij de ingang van Camping ‘Ter hoeve’ 

(rechtsaf aan Duinhoekstraat, 200 meter in de richting van de rotonde 

Adinkerke/Plopsaland). 

Veiligheid 

Het blustoestel hangt onder de trap. 

Er bevindt zich nog een groot blustoestel in de rode veiligheidskast bij het zwembad. 

Er bevindt zich een AED-toestel aan de ingang van het domein ‘Duinendaele’ (Duinhoekstraat 400 

meter verder richting Franse grens). 

Verwarming 

Met elektrische convectoren en/of met de houtkachel 

Aanwezige toestellen 

 Vitrokeramische kookplaat 

 Dampkap 

 Oven 

 Microgolfoven 

 Vaatwasmachine 

 Wasmachine 

 Kleinere huishoudtoestellen (zie website: mixer, broodrooster, stofzuiger, …) 

Houtkachel 

 Draaivenster om de kachel te openen. 

 Lucifers en aanmaakblokjes bevinden zich in het vak onderaan de kachel. 

 Gebruik klein hout van de stapel of maak aanmaakhout van de fruitbakjes in het tuinhuisje. 



 Luchttoevoer regelen d.m.v. de hendel onder de deur.  Bij aansteken de hendel helemaal naar 

rechts tot het vuur goed in gang is, daarna de hendel meer naar het midden schuiven 

naargelang de gewenste vlammen.  Het vuur niet smoren door de hendel volledig naar links te 

schuiven! 

 

 Indien as nog warm bij vertrek, asbak niet ledigen. 

 As met de pook of het schopje in de aslade trekken, niet opzuigen met de stofzuiger aub! 

 Volledig afgekoelde as enkel in vuilniszak van De Panne. 

Internet 

In onze vakantiehuisjes is er wifi.  De logingegevens vindt u op het kaartje in de infomap op de 

salontafel. 

Als we vaststellen dat door extreem dataverbruik onze downloadlimiet (max 2 GB/dag) 

overschreden wordt, zullen de bijkomende downloadpakketten aangerekend worden. 

Post 

Post en krant kunnen nagestuurd worden naar de Duinhoekstraat 123, bus 33 (De Pannekotter). 

De brievenbussen bevinden zich links van de slagboom aan de ingang.  De sleutel van de 

brievenbus hangt aan de sleutelhanger die ligt in de mediakast. 

Parasol 

Parasolvoet op wieltjes in het hokje. 

Bij afwezigheid parasol liefst neerleggen of opbergen. 

Reinigen van aanrecht en keuken: 

 Voorkom a.u.b. krassen: het aanrecht, de gootsteen, de buitenzijde van de potten, de 

kookplaat en de spatwanden mogen enkel met een zachte vaatdoek gereinigd worden. 

 Schuursponsjes enkel gebruiken voor de binnenzijde van de potten maar niet als die van een 

antikleeflaag (tefal) voorzien zijn. 

Zwembad 

Het zwembad van het domein bevindt zich achter de groene platen ter hoogte van de inrit naar de 

parking.  Het zwembad is enkel tijdens de zomervakantie geopend. 

Zwemmers dienen een polsbandje van het domein te dragen.  Deze zitten in een lade van de kast 

bij de kachel.  Bij verlies: kostprijs € 5,- 

Televisie, Radio, Blu-rayspeler/Versterker/Wifi 

Zie de handleiding ter plaatse… 

Inhoud mappen (in kast bij kachel) 

 Gebruiksaanwijzingen mediatoestellen, zenderlijsten, … 

 Adressenlijsten dokters, … 

 Gebruiksaanwijzingen van de aanwezige toestellen (hopelijk heb je die niet nodig) 

 Toeristische informatie over de omgeving 

 Wandelingen en fietstochten in de omgeving 

Nuttige telefoonnummers 

 Huisartsen (centraal): 058/42 26 26 

 Tandartsen (centraal): 057/48 53 85 

 Apothekers (centraal): 0900/10 500 

 Politie: 058/42 97 40 of 101 

 Brandweer: 058/41 10 10 of 100 

 IWVA (waterleidingsmaatschappij, wachtdienst): 058/53 38 30 

 Antigifcentrum: 070/245 245 



 

Vragen of problemen ? 

Bel ons!  Robert +32478/512 317  of  Mia +32474/48 55 99 

Geniet van jullie verblijf!  Wij duimen alvast voor goed weer!  



Checklist bij uw vertrek 
 Netheid: 

 Wil het huisje veegschoon achterlaten. 
 Geen afval of leeggoed in/bij de vuilnisbakken achterlaten a.u.b. (zie ‘Afval’) 
 Controleer of oven en microgolfoven netjes zijn. 
 Controleer of de koelkast leeg gemaakt is. 
 Controleer of de vaatwas leeg gemaakt is. 

 Graag uw bijzondere aandacht voor de netheid van de potten en de pannen. 
 Elektriciteit: 

 Controleer of álle elektrische kacheltjes uitgeschakeld zijn. 
 Zet de hoofdschakelaar van de mediatoestellen uit, deze bevindt zich in het bovenste vak links 

van het mediakastje. 

 Koelkast uitschakelen door 3 seconden op  te drukken en open zetten, tenzij anders 

afgesproken. 
 Controleer of alle luiken open staan en met de luikhouders vastgezet zijn. 
 Water: 

 Draai de hoofdkraan van de waterleiding dicht (= rechtsom draaien). 
 Spoel het toilet nog eens door. 

 Noteer de eindtellerstanden van de elektriciteit en van de waterleiding op het evaluatieformulier. 

 We vernemen graag uw mening over uw verblijf in De Pannekotter.  Noteer deze op het 
evaluatieformulier. 

 Heel graag lezen wij ook uw (positieve) ervaringen in ons gastenboek 
http://www.pierroo.be/cms/gastenboek/. 
Zo krijgen ook andere kandidaat-huurders een ‘externe objectieve’ beoordeling te zien.  Dankjewel! 

 Sleutels: 
 Ligt de sleutelhanger met de reservesleutel weer op zijn plaats? 

 Sleutel en badge: achterlaten of overhandigen zoals afgesproken werd bij de 
sleuteloverhandiging; kan eventueel na afspraak in de brievenbus (nr. 33!) gestoken worden na 
het buitenrijden van het domein. 

 Wisseldag: tenzij anders afgesproken, komen wij tegen 10u.00 naar het huisje. 
 

 

 


