
Handleiding Theehuis Noord 
 
Deuren 
De deuren van het theehuis zijn voorzien van een zogenaamde drie 

puntsluiting; op drie verschillende hoogtes worden haken aangebracht in de sponning van 

het kozijn. Dat is vooral van belang om inbraken te voorkomen. 

Vaak lijkt het er dus op dat de deuren met draaiknop (die van buiten niet open te maken 

zijn) dicht zitten, maar dat is daarmee nog niet met zekerheid ook zo; 

Het is daarom belangrijk om: 

Om bij deuren die open zijn geweest: 

1. de draaiknop eerst geheel naar rechts te draaien 

2. de deuren goed dicht te trekken 

3. dan de draaiknop van de deur naar links te draaien en in totaal drie slagen te maken 

Om bij deuren die ogenschijnlijk niet open zijn geweest: 

4. Check voor vertrek alle deuren, of de draaiknop voldoende naar links is gedraaid! 

(het is eerder voorgekomen dat klanten de deuren zelf bedienen en niet goed sluiten, het 

zou in die zin zelfs een manier kunnen zijn om later gemakkelijker in de ruimte te komen van 

buitenaf.) 

Elektra 
De elektrische installatie van het theehuis (zeg maar de “stoppenkast”) zit in het berghok 

terras in een aparte kast. Om er in te komen heb je de sleutel nodig van de voorraadkast.  

Mocht de stroom plotseling uitvallen (denk daarbij aan overbelasting vanwege meerder 

gebruik van apparatuur): 

1. Maak de “stoppenkast’ open 

2. Kijk of alle zekeringen omhoog staan 

3. Indien dit niet het geval is, druk de schakelaar omhoog 

4. Mocht dit geen effect hebben op de toevoer van stroom, leg dan contact met het 

bestuur 

5. Mocht de schakelaar direct weer terug schieten zoek dan vooral welk apparaat dat 

veroorzaakt en geef dat door via de whatsappgroep 

Verlichting 
Op verschillende plaatsen heeft het theehuis aan de buitenkant verlichting die reageert op 

beweging. Dat geldt ook voor de voorraadkast, de toiletten en de bergkast terras. 



Workshopruimte: In de workshopruimtezijn er bij binnenkomst drie knoppen. De middelste 

knop is voor de verlichting van het tafelblok. De overige twee voor de zij verlichting. 

Voorhal: Zodra je binnenkomt is aan de rechterwand (bij toilet) een verlichtingsknop. 

Bij binnenkomst van de zitruimte, zit direct aan de rechterkant de verlichtingsknop voor de 

zitruimte. 

Als je in de hal bij de keuken komt, zit daar ook recht een verlichtingsknop voor de keuken. 

Als je bij de twee vrieskisten komt, na de spoelkeuken, zie je aan je rechterhand ook een 

verlichtingsknop, deze is voor de ruimte waar de vriezers staan en voor de spel en 

opslagruimte. 

TV Workshop 
De TV wordt via de afstandbediening aan gedaan. In principe kan huurder of gebruiker van 

de ruimte via de HDMI ingang beeld krijgen voor een presentatie of anderszins. De 

afstandbediening is te vinden in de blauwe doos. Tussentijds graag weer in de doos leggen 

en bij afsluiten theehuis TV uitzetten en ook dan de afstandbediening terug doen in de 

blauwe doos. 

Geluidsinstallatie 
Voor het gebruik van de geluidsinstallatie in de zitruimte is een bluetooth verbinding 

noodzakelijk tenzij gebruik wordt gemaakt bv. met i-phone van de jackplug. 

Geluidsinstallatie Mobiel 
Bij het gebruik van de geluidsinstallatie zit achterop de aan/ uit knop. 

Door middel van het koppelen  van de tweede box via snoer (rood/ wit) wordt geluid 

verkregen. 

Beamer/ scherm 
De beamer staat standaard uit. Via de afstandsbediening (wit) is het scherm naar beneden te 

krijgen. LET OP: doe dat als je relatief dicht in de buurt van het scherm staat. De 

afstandsbediening richten op het kastje aan de rechterkant van het scherm, naast de 

geluidsbox. Als het scherm zakt even het scherm wat naar voren trekken zodat het scherm 

voor het schilderij naar beneden zakt. 

Met de afstandsbediening is de beamer te activeren. Enkele minuten later volgt het start 

scherm. Via de HDMI kabel aan de ronde kolom (hout) links in de zitruimte is een laptop te 

koppelen. 

 



Alarm/ voordeur 
Als je binnenkomt via de voordeur, blijf dat in de buurt van het alarm tableau staan. Type je 

code in. Als het goed is zie je kort een “groen open slotje” verschijnen. Dat betekent dat het 

veilig is om het theehuis verder te betreden. Mocht dat niet verschijnen, heb je 

waarschijnlijk een onjuiste code ingevoerd. Probeer het opnieuw. Lukt het niet ga naar 

buiten en neem dan contact op via whatsappgroep. Lukt het wel, mooi. Mocht info 

knipperen: geen aandacht aan schenken. 

Alarm erop zetten: in dat geval de code opnieuw invoeren en je kunt vertrekken als je ziet 

staan “inschakelen”. Je kunt dan naar buiten gaan en de deur goed dicht doen en de sleutel 

drie keer ronddraaien. 

Mocht na invoering van de code (die eerder geaccepteerd werd) het alarm afgaan, type dan 

zo snel mogelijk opnieuw de code in en weet zeker dat je het “groene open slotje” ziet. Het 

alarm stopt. Bel Huska 071-4020401 op om te melden dat je in eerste instantie een 

verkeerde code hebt ingevoerd! Bedenk dat via de alarmlijn Huska moet komen we een 

rekening krijgen van rond de € 50.- 

Sleutels 
Theehuis Noord heeft twee soorten sleutels: 

1. sleutel voor alle buitendeuren; voordeur, berghok terras, achteringang bij keuken. 

2. sleutel voor de voorraad kast en de stoppenkast (in het berghok terras) 

Let op: Nooit de deur van berghok of achteringang openen en zonder vooraf via de voordeur 

het alarm er af gezet te hebben. 

Zoals in het sleutelcontract staat vermeld is het niet toegestaan om de sleutels herken baar 

te maken dat zij van het theehuis zijn. 

Vuilinisbak buiten 
Als je aankomt bij het theehuis veronderstellen wij dat je even rond het theehuis het meest 

erge vuil van flesjes, papier weg haalt. Je kunt dat deponeren in de vuilnisbak buiten of de 

container. Je kunt gebruik maken van onze vuilknijper. 

Indien de vuilnisbak buiten voor de helft gevuld is, graag de vuilniszak verwisselen. 

Je hebt daarvoor een sleutel nodig die in het blauwe bakje zit; sleutel die lijkt op een opener 

en aan de onderkant voorzien is van een driehoek. Deze kun je aan de bovenkant van de 

vuilnisbak er in doen en een halve slag maken. Als je de groene bak een beetje optilt kun je 

deze naar je toetrekken en dan kun je de vuilniszak uit de aluminiumbak halen.  

Plaats een nieuwe vuilniszak rondom de aluminium bak. Sluit de groene bak, til deze 

enigszins op om hem te sluiten. Je kunt dat wat begeleiden met behulp van lichte druk van je 



rechter heup, waardoor hij gemakkelijk dicht gaat. Draai het driehoekslot om zodat de bak 

ook vast zit. 

Denk eraan de sleutel in de blauwe bak te doen. 

Vuilniscontainer 
De vuilniscontainer wordt wekelijks door RENEWI geleegd op woensdagmiddag na 13.00 

uur. 

Het is daarom belangrijk dat deze container bij aankomst van de theehuismedewerker om 

11.30 uur aan de weg (einde van het pad) wordt gezet en aan het einde van de middag naar 

binnen wordt gehaald. De container staat standaard achter de achterdeur bij de keuken. 

Denk eraan bij weghalen en/of plaatsen dat deze deur weer wordt afgesloten. 

Vet-ton 
In het berghok terras staat een blauwe zogenaamde vet-ton. Deze is bedoeld voor het vuile 

frituurvet. Mocht je de frituur met vet geleegd hebben (er staat een lege emmer op de vet-

ton) en in de blauwe vet-ton doen, beoordeel dan ook of deze geleegd moet worden. Geef 

dit dan aub door via de whatsappgroep.  

Verwarming, thermostaten 
In het theehuis maken we gebruik van een CV-installatie en vloerverwarming. De 

verschillende ruimten zijn voorzien van thermostaten. Het wijzigen van de thermostaten 

heeft geen direct effect, maar vaak pas na enkele uren. Het is daarom niet toegestaan om de 

thermostaten aan te passen. Mocht je op dit terrein signalen of wensen hebben laat het 

weten in de whatsappgroep. 

Warm/Koud water Spoelkeuken 
De rechterknop onderaan de kraan is voor koud water, links voor warm water. Als één van 

beiden knoppen gelijk wordt gedraaid met de stand van de leiding wordt warm/of koud 

water geactiveerd. Bedenk dat bij de eerste keer het warme water vanaf de CV installatie 

moet komen en dat dat dus even kan duren. 

Checklist bij dienst Theehuis Noord 
 

• Check vooraf of er iemand aanwezig is, dat voorkomt onnodig alarmmelding. Je kunt 

dat ook zien door de ruit van de deur op het display dat het slotje (rechtsboven) 

groen oplicht).  Bij vals alarm: Huska bellen 071 40 20 40 1. 

• Na binnenkomst en uitschakelen van het alarm de voordeur weer op slot draaien 

zodat er geen mensen ongezien naar binnen komen om naar het toilet te gaan. 

• Koffieapparaat aanzetten door de aanknop ca 10 seconden ingedrukt te houden. 



• De stekker (licht links van koffiezetapparaat) in het stopcontact stoppen voor de 

koeling van de melk voor de cappuccino. De melkbak staat in de koelkast als er nog 

melk inzit. Anders staat deze naast het apparaat, graag vullen met melk. Het tuitje 

van het slangetje voor de melk halen, door het gaatje aan de zijkant van het melkhuis 

doen, het tuitje er weer aandoen. Dan de melkbak in het melkhuis zetten (net over 

de helft) en het tuitje op de bak doen. Het slangetje een beetje aantrekken. 

• De oven (eventueel) aanzetten door op de oranjeknop van het stekkerblok die 

bovenop de schap ligt, te drukken.  

• De onderste knop links op 180 graden zetten, de knop daarboven op het handje. 

• De timer wordt niet gebruikt, aan de zijkant hangen 2 keukenwekkers. 

• De vaatwasser aanzetten (on/of) om op te warmen. Er gaat 1 vaatwastablet in uit de 

witte pot bovenop. Dit is genoeg voor de vaat van de hele dag. Bij zeer veel of erg 

vuile vaat tussentijds nog een keer een vaatwastablet toevoegen. De vaatwasser 

draait ongeveer 3 minuten. Als alleen het linker oranje lampje brandt is hij klaar voor 

gebruik. Als je de klep opent de mand naar voren haalt en even zo laat staan wordt 

de vaat al een heel eind droog. Eventueel nog nadrogen met een theedoek. 

• De frituurpan (als er vraag is) aanzetten op 180 graden. Eerst 1 pan en bij grotere 

drukte 2 pannen. 

• De zwarte tafeltjes en stoeltjes uit de buitenberging op de terrassen zetten. Bij elk 

tafeltje 2 stoeltjes. Vier setjes op het terras voor, 2 op het terras achter en 2 op het 

terras aan de zijkant. De bordjes ‘niet roken’ op de tafeltjes voor- en zijterras. 

• Er mag uitsluitend op het achterterras (rechts) gerookt worden. Daar kan een asbakje 

op de tafel gezet worden. Deze staan bovenop de vaatwasser. 

• Indien gewenst staan er waterbakken voor de honden bovenop de vaatwasser. 

• Bord van de aanbiedingen naar buiten 

• Om 12 uur wordt de vlag uit de hal buiten op de hoek van het terras gezet als teken 

dat het theehuis geopend is. 

• Appeltaart klaarzetten; stimuleer mensen iets bij de koffie te nemen. 

• Bakjes thee, schaaltjes suiker, melk bijvullen 

• Mensen mogen plaatsnemen op de terrassen mits zij consumpties van het theehuis 

afnemen. Eigen drankjes en etenswaren zijn op het terras niet toegestaan. 

• Terrasbezoekers mogen op verzoek naar het toilet. Na het toiletbezoek worden met 

de daarvoor bestemde doekjes de bril en pot, kraan en deurknoppen binnen en 

buiten gereinigd. LET OP! De doekjes NIET in de toiletpot gooien maar in de 

vuilnisbak. 

• Aankondigen laatste ronde om 16:45 uur 

• Koffieapparaat schoonmaken/ reinigingsprogramma en melkkoeling uitzetten 

• Alle vaat schoon uit de vaatwasser inclusief slangetje van de melk 

• Meubilair op zijn plek en schoon 

• Deuren controleren 

• Uitdraaien en controleren dagomzet kassa en pinbon (zie ook A4 geldstromen) 

• Wisselgeld terug in de wisselkas, dagomzet met uitdraaien dagomzet in houten kistje 

• Voorraad fris, bier, wijn aanvullen en nieuwe voorraad door-appen 



• Afvalbakken legen, vuilniszakken erin 

• Schort meenemen (wassen) 

• Alle lichten uit 

• Sluiten pand met sleutel en alarmcode (bij vals alarm ALTIJD Huska bellen 071 40 20 

40 1 

Zomer / Winterperiode 

• Tijdens de zomerperiode ( 1 juli- 30 oktober) kunnen vrijwilligers het Theehuis een 

uur langer openstellen onder de voorwaarden: 

o Dat de vrijwilligers zelf willen 

o Dat er voldoende belangstelling is onder het publiek  

o Aankondigen laatste ronde om 17:45 uur, 18:30 iedereen is weg 

• Vanaf 1 november gaat winterperiode in. 

 

 

 

 


