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Druk druk druk...
Allemaal nieuws te melden over Blierherne. Onze laatste brief is van maart vorig jaar, dus we
hebben al weer een heel seizoen achter de rug. Een druk seizoen, waarbij ons opvalt dat steeds
meer scholen besluiten om het jaar niet af te sluiten met een schoolkamp, maar om in
september te beginnen met een reisje naar Ameland! Daardoor kunnen we meer schoolgroepen
onderdak geven.
Vorig najaar heeft Diana van Dijk op ons verzoek foto's gemaakt in en rond Blierherne. Deze
foto's staan nu in de zoekmachine van Google en zijn interactief. Bezoekers kunnen als het
ware virtueel door ons gebouw lopen. Erg leuk om te doen. Zelf kijken? Klik hier.

Halsbrekende toeren
Het lijkt een eenvoudig baantje, voorzitter
van Blierherne, maar je moet soms
halsbrekende toeren uithalen. Vorig week
bracht een groep vrijwilligers een bezoek
aan Blierherne om het gebouw klaar te
maken voor het nieuwe seizoen.
Enthousiaste gasten hadden met confetti
'geknald' en dat was aan de balken blijven
hangen. De hoogte in dus voor Meile Zijlstra,
met ladder en ragebol. De vrijwilligers
zorgden ervoor dat het gebouw opgeknapt
werd. Douches, keuken, vloeren, eigenlijk
alles werd onder handen genomen.
Voor de problemen met de steeds barstende
barbecue wordt naar een oplossing gezocht.
In februari komt de jaarlijkse schilderploeg,
waarna in het seizoen Nanne Koopmans
met grote regelmaat een blik in Blierherne
werpt en zo nodig handelend optreedt.
De ontvangst van onze gasten is ook in
2017 in handen van Freerk Leijstra uit
Hollum.

Feestkorting

Nieuwe versie
boekingssysteem

In september konden we een klein feestje
vieren. Blierherne eindigde op de derde
plaats bij de verkiezing van 'beste
groepsaccommodaties' van de website
www.waarnaartoe.nl . Dat vierden we met
een feestkorting in het laatste kwartaal. Wie
boekte kreeg korting en een exemplaar van
het boekje 'Verbonden met Blierherne' over
de geschiedenis van ons gebouw. De
boekjes zijn inmiddels verzonden.

Binnenkort stappen we over op een
nieuwe versie van ons boekingssysteem
Tommy. Dit is nodig omdat deze software
een betere bescherming biedt tegen
hackers. Omdat we met
persoonsgegevens werken willen we
hacken natuurlijk proberen te voorkomen.

Zomerkamp 2017
Van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017 wordt
het Blierherne Zomerkamp gehouden. Ben je tussen de 10 en
13 jaar oud, dan is dit een prachtige gelegenheid om een
geweldige week te beleven! Het kamp is in 2011 nieuw leven
ingeblazen. Eind feruari komt het aanmeldformulier voor 2017
online. Houd de website www.zomerkampblierherne.nl in de
gaten!

Ra ra, wie zijn dit...
Twee meisjes, die op - waarschijnlijk - een
trampoline springen. Onlangs vonden we
een achtergelaten Sony-fototoestel in
Blierherne. De accu was leeg en er was
geen oplader te vinden. We hebben daarom
het geheugenkaartje uitgelezen en vonden
uitsluitend foto's van deze meisjes. Volgens
de informatie is de foto al in 2009 gemaakt,
maar het kan ook zijn dat de instellingen van
het toestel niet goed waren. De eigenaar
kan zich melden via info@blierherne.nl

Boekingen 2018
Begin maart bieden we vaste gasten de mogelijkheid om de
voorkeuren voor 2018 alvast door te geven. Dat speelt vooral
voor mensen die in de maanden mei tot en met juli willen
boeken. U krijgt hierover nog een apart berichtje. De eerste
vaste gasten konden niet wachten en hebben hun voorkeur
alvast uitgesproken. Daar houden we van. De prijs gaat
volgend jaar iets omhoog, naar 420 euro en we volgen de
gemeentelijke verhoging van de toeristenbelasting. Die stijgt waarschijnlijk naar 1,82 of 1,83
euro per persoon per nacht. De borg verlagen we van 250 naar 225 euro, behalve voor groepen
die voor langere tijd Blierherne huren. Hen vragen we een hogere borg, omdat in de praktijk
blijkt dat de energiekosten hoger zijn dan de borg en er een nacalculatie komt. Met een hogere
borg hoeft dat dan niet meer.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Blierherne,
Durk Geertsma
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@blierherne.nl toe aan uw adresboek.

