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In deze nieuwsbrief:
* Eerste lustrum
* Nog vrij met kerst en oud en nieuw
* Nieuw aanbod: lang weekend
* Nieuwe oven
* Obligaties

Nieuw in het aanbod: lang weekend

Nieuwsbrief december 2015
Ruim vijf jaar terug, om precies te zijn op zaterdag 13 november 2010 vond de officiële opening plaats van de nieuwbouw van Blierherne.
Vier gebruikers, van jong tot oud, onthulden
het naambord, waarna het gebouw met toespraken en gezang werd ingewijd.
Sinds die hebben duizenden gasten gebruik
gemaakt van onze accommodatie. Hoeveel?
Dat valt niet precies te zeggen, maar met een
gemiddelde groepsgrootte van dertig personenen en zestig groepen per jaar, zitten we al snel
tussen de negen- en tienduizend gasten.
Scholen, vriendengroepen, families, kerkelijke
groepen, kinderkampen, muziekverenigingen en
studiegenoten. Kortgeleden hadden we bezoek
van een groep afgestudeerde academici. Een breed scala
aan nationaliteiten
trok voorbij. Ze worden sinds een aantal
jaren verwelkomd
door onze beheerder Freerk Leijstra.
Tijd om hem eens
met een foto in deze
nieuwsbrief te zetten. Ook het nieuwe
seizoen zal Freerk
Leijstra gastheer
zijn.

Volgend jaar wordt het verhuuraanbod van
Blierherne uitgebreid. U kunt de accommodatie dan huren van vrijdagmiddag tot en met
maandagmorgen. De laatste nacht betaalt u de
helft van de normale prijs. In het hoogseizoen
scheelt dat dan meer dan tweehonderd euro.
De aanbieding wordt automatisch berekend als
u online het gewenste weekend selecteert. Of u
stuurt een mailtje naar info@blierherne.nl
De aanbieding geldt niet als de maandag een
officiële feestdag is.
Arrangementen: kerst en oud en nieuw
Naast dit aanbod hebben we voor de rustige
wintermaanden diverse aantrekkelijke arrangementen gemaakt. Zo is Blierherne rond
de Kerstdagen en met Oud en Nieuw nog beschikbaar. Hoe bijzonder is dat: op Ameland de
feestdagen doorbrengen?
Op de website is onder het kopje ‘Verhuur’ alles
te vinden.
Obligatiehouders
Bij de bouw van Blierherne hebben we gelukkig
een financieel beroep kunnen doen op mensen
die ons renteloos 125 of 250 euro (of een veelvoud daarvan) leenden. Penningmeester Doete
Jouta betaalt vanaf dit jaar steeds een aantal
obligatiehouders hun investering terug. Zij hebben daar reeds bericht over gehad. We zijn erg
blij dat een aantal obligatieshouders nu al heeft
aangegeven dat we de lening om mogen zetten in een schenking. We zijn onze weldoeners
daarvoor zeer erkentelijk.

Nieuwe oven

Energieverbruik

Uit de evaluaties van onze gasten komt
regelmatig naar voren dat een échte oven
zeer op prijs zou worden gesteld. We hebben daarom besloten om dit verzoek van
veel gasten in te willigen.
Tijdens een klusweekend van bestuur en
vrijwilligers is de nieuwe oven geplaatst.

Na afloop van elk bezoek wordt het energieverbruik bepaald aan de hand van de meterstanden en die zijn bepalend voor de afrekening. Over het afgelopen jaar hebben we een
gemiddelde kunnen berekenen. De kosten
voor het gas zijn per bezoeker per dag gemiddeld 64 cent, met uitschieters van 2,18 euro
tot 18 cent. Dat heeft alles met het weer en de
groepsgrootte te maken.
Huurprijs niet verhoogd
Besloten is om de huurprijs voor 2017 niet te
verhogen. Alleen de toeristenbelasting wordt
aangepast aan het tarief van de gemeente.
Waar te vinden?
Blierherne is vinden sinds kort ook te vinden
met een mooie presentatie op de Duitse website ‘Urlaubs-adressen.com’.

Sander van Werkhoven test de oven uit.

Tafeltennistafel
De nieuwe tafeltennistafel is een groot
succes. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Dat leidt er ook toe dat de zandlaag het zwaar te verduren heeft. Besloten
is om tegels en hout rond de tafel te leggen om wegtrappen van zand en verstuiven tegen te gaan.

Doete Jouta - De Groot lapt de ramen, op de achtergrond buigen Meile
Zijlstra en Tjibbe Lei zich over de grond rond de tafeltennistafel.

Verder wordt in februari het volleybalveld
onder handen genomen. Er komen nieuwe
palen en een nieuw net! Kan er weer op
opnieuw gespeeld worden...

De verkiezing van de beste accommodatie van
de website www.eropuitinnederland.nl, waarover we in de vorige nieuwsbrief schreven,
heeft uiteindelijk een vijfde plaats opgeleverd.
We zijn er blij mee!
Blierherne is te vinden via de volgende internetsites:
www.blierherne.nl
www.blierherne.frl
www.waarnaartoe.nl
www.groepsverblijven-ameland.nl
www.twitter.com/blierherne
www.facebook.com: zoek op Blierherne
www.ameland-actueel.nl
www.kleinecampings.nl
www.eropuitineigenland.nl
www.urlaubs-adressen.com
www.zomerkampblierherne.nl

