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Winterse werkzaamheden
Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Niet alleen bestuursleden, maar ook andere
betrokkenen zetten zich in de wintermaanden in om Blierherne in topconditie te krijgen voor het
nieuwe zomerseizoen. Op de foto nemen Jehannes Zijlstra (l) en Nies Oppedijk het naambord
onder handen. Maar er is veel meer gebeurd, waarbij vele vrijwilligers de handen uit de mouwen
hebben gestoken. Op de foto's hieronder ziet u links een prachtig geschilderd slaapvertrek en
rechts grote palen, die gebruikt gaan worden om het volleybalnet tussen te spannen. Verder is
de barbecue buiten opnieuw opgemetseld en zijn rondom de tafeltennistafel maatregelen
genomen om verdere verzanding tegen te gaan.

Reservering 2017

Beveiliging gegevens

U heeft kortgeleden al een berichtje gehad
van ons, maar hier toch nog even een
reminder: het is tot 18 maart mogelijk om
reserveringsverzoeken voor 2017 te doen.
Vooral voor groepen die in april, mei, juni en
juli willen komen is het zaak om de
voorkeursdata bekend te maken. Stuur
daarvoor een mailtje met gegevens naar
info@blierherne.nl

Wetgeving, onder anderen om hacken en
het versturen van SPAM tegen te gaan,
maken het nodig dat we de beveiliging van
uw en onze gegevens opschroeven.
Dat doen we uiteraard graag. Deze mail
verzenden we via La Posta. Onderaan
deze mail kunt u een link aanklikken en uw
gegevens inzien en eventueel wijzigen.
Als u die gegevens aan wilt vullen: heel
graag.

Zomerkamp 2016
Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli 2016 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 en wordt nu voor de zesde keer gehouden.
Binnenkort komt het aanmeldformulier voor 2016 online. Houd
de website www.zomerkampblierherne.nl in de gaten!

Niet meer naar
Blierherne..
We hebben vele trouwe gasten. Onder hen
leraar Hans Sesselaar. Eerst met openbare
basisschool ’t Ruimteschip en de laatste 16
jaar via obs ’t Heidemeer te Sappemeer. ,,Ik
heb met de groepen 8 van beide scholen
altijd geweldige schoolreizen gehad. In
eerste instantie de kinderen, maar ik heb
zelf ook altijd genoten van de 4-daagse
schoolreizen. Met name het ‘oude’
Blierherne met z’n gaslampjes, nog geen
koelkast… Ook toen lukte het allemaal!
Geweldig!''

'Hoi lieve heit'
Zo begint het kaartje, dat klussers dit voorjaar vonden onder
een van de matrassen. De bezoekster heeft de kaart wel
beschreven, maar is er niet aan toegekomen om 'm op te
sturen. Misschien krijgt 'heit' dan zo nog te horen hoe lief hij
is...

Stem op Blierherne
Net al vorig jaar doet Blierherne mee aan de verkiezing van 'Beste groepsaccommodatie' van
de website www.eropuitineigenland.nl. We staan momenteel op de derde plaats. Stem ons naar
de eerste prijs! Het kan tot augustus. Stemmen:

Klik hier

Facebook

Twitter

Website

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.

