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Seizoenstip!

Stadswandeling Blokzijl.
Blokzijl begon in de 14e eeuw als kleine
nederzetting en werd later een vesting aan de
Zuiderzee. Op deze plek werden de Spaanse
schepen tegengehouden om Nederland binnen
te dringen. Ontdek de sfeer en tradities van
deze stad nabij Residence De Eese.
Wandel door de schilderachtige straatjes en
laat uw gedachte volledig terug gaan in de tijd.
Tijdens uw wandeling bewondert u de
prachtige karakteristieke grachtenpanden en
kunt u een heerlijke koffie-to-go halen.
Verspreid door de stad staan 6 standbeelden
op markante plekken. Deze kunst maakt een
wandeling door Blokzijl nog leuker.
Door corona is het helaas niet mogelijk om
door een gids rondgeleid te worden, gebruik
daarom je verbeelding en ontdek. Houd u aan
de Covid-19 maatregelen en ga op onderzoek
uit in Blokzijl!
Deel uw foto's van het prachtige Blokzijl met
ons!
Residencedeeese

Coming soon!
Game Center

Perfect voor kinderen en jongeren die een
tijdje willen poolen, air hockeyen of chillen in
de zitzakken. Een plek om vrienden te
ontmoeten en nieuwe te maken. Daarnaast is
het gloednieuwe Game Center vlakbij
Restaurant Heerlijkheid, zodat ouders heerlijk
kunnen ontspannen met een drankje op het
terras.
De exacte openingdatum van de Game Center
van Residence De Eese is afhankelijk van de
corona situatie in Nederland.

Bas van Beers

Restaurant Heerlijkheid
Corona prikkelt Restaurant Heerlijkheid om creatieve ideeën te
bedenken & uit te voeren. Bas van Beers, Restaurant
Heerlijkheid, heeft samen met zijn team al een aantal
brainstorm sessies gehad waar mooie ideeën uit zijn gekomen.
Om efficient gebruik te maken van deze moeilijke corona tijd,
wordt Restaurant Heerlijkheid omgedoopt met een aantal
moderne vernieuwingen. "Zo hebben we een nieuw logo, huisstijl
kleuren, menukaart en zijn wij momenteel druk bezig met een
compleet nieuwe bar inclusief biertap met mooie seizoensbiertjes."
Bas van Beers en chef Jan den Dolder zijn hier ontzettend blij
mee en kunnen niet wachten om alles te laten zien.
In de tussentijd werkt Bas samen met het technische team van
Residence De Eese aan de uitstraling van het restaurant. "Ik ben
horeca ondernemer, maar ook handig. Daarom help ik mee met de
bouw van onze nieuwe bar en blijf ik bezig. Echter kan ik niet
wachten om achter de bar te staan bier tappen" voegt Bas toe.
Bij Restaurant Heerlijkheid kunt u momenteel genieten van
(h)eerlijke to-go menu's. Elke maand een nieuw thema
gebasseerd op een Europees land.
In de maand februari is het thema 'in de Vlaamse pot'. Houd de
website van Restaurant Heerlijkheid in de gaten voor alle
maandmenu's en de vele mogelijkheden!
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Maand arrangement
'in de Vlaamse pot'
Op onze reis over de wereld gaan we een klein stukje naar het
zuiden en komen we uit in het land van de Vlaamse frieten,
Luikse wafels en Belgische biertjes. In deze box vindt u een
heerlijk 3-gangen menu met Belgische gerechten. Deze box is
telefonisch te bestellen, en wordt elke vrijdag, zaterdag of
zondag in de maand februari bij u thuis bezorgd. U hoeft de
gerechten alleen nog maar even op te warmen in de oven.
Geniet van de met zorg samengestelde box vol lokale producten
en beleef een heerlijk diner in uw eigen huis. Geef uw bestelling
door en geniet in de maand februari van een Belgisch diner. De
boxen worden bezorgd op Residence De Eese & binnen een straal
van 15 km vanaf het park.
Bekijk online het menu & neem telefonisch contact op om uw
bestelling door te geven!
0521 725000
www.restaurantheerlijkheid.nl

"Er worden op dit moment veel voorbereidingen getroffen om voor iedere leeftijd
geweldige animatie te bieden. Wij kunnen niet wachten om weer van start te mogen gaan.
In de tussentijd maken wij gebruik van deze tijd door een indoor speelparadijs te
bouwen, game center te realiseren en geweldige activiteiten te bedenken. Zo is er straks
weer van alles te beleven bij Residence De Eese"
MARIEKE - TEAMLEIDER ENTERTAINMENT

Bakkerij Steenstra
Elke maand lichten wij een van de streekproducten
uit waar De Koning te Rijk mee samenwerkt. Deze
maand is het ambachtelijk gebakken brood van
Bakkerij Steenstra aan de beurt.

Deze bakker in

Steenwijk is al 50 jaar een begrip in de wijde
omgeving. Proef het heerlijke verse brood van deze
lokale bakker bij Restaurant Heerlijkheid.
www.debakker-steenstra.nl
www.restaurantheerlijkheid.nl
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Belangrijke Berichtgeving
voor de stacaravan en chalet (hierna
samen genoemd opstal) eigenaren:
Betreffende de oudere opstal(en) op Residence De Eese: zoals
u weet is er altijd een gematigd beleid geweest voor wat betreft een
uiterlijke leeftijd van de recreatie middelen. Dit gaat aangescherpt
worden voor eigenaren van objecten die verwaarloosd zijn en/of
ouder dan 15 jaar zijn, temeer omdat aanwijzingen over de status van
Nieuw
op het park
onderhoud en uitstraling van Residence De Eese met de eigenaren

niet altijd worden opgevolgd. Dit is kort gezegd wat er aangescherpt
wordt:
Verwaarloosde objecten waarbij er rottende
delen, en of alg aanslag zichtbaar zijn, krijgen een schriftelijke
waarschuwing om dit binnen vier weken na de aanschrijving te
corrigeren, gebeurt dit niet binnen de gestelde termijn dan wordt de
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NIEUW: Böhmer@home
Waarschijnlijk kent u hem wel, hij heeft
ruim 5 jaar bij ons gewerkt en gaat nu
voor zichzelf beginnen. Leroy Böhmer
gaat verder als zpp’er onder de naam:
Böhmer @ home.
U kunt hem voor alles inschakelen. Denk
bijvoorbeeld aan het onderhoud en
plaatsen van uw cv ketel. Of het
verbouwen van uw badkamer. Niks is
hem te gek en werken met zijn handen
kan die érg goed.
Neem direct contact op voor een
afspraak!
www.bohmerathome.nl
06 53207555
info@bohmerathome.nl

opstal in opdracht van Residence De Eese op kosten van de eigenaar
gereinigd of wordt de huurovereenkomst prompt opgezegd;
Bij (ernstige) verwaarlozing zal de opstal in
een uiterste geval moeten worden afgevoerd;
Verkoopt men een opstal ouder dan 15 jaar dan
zal er niet altijd sprake zijn van automatische overdracht van de
kavelhuur, daar waar u wilt verkopen en de kavelhuur daarbij niet
wordt gecontinueerd met een opvolgende koper kunt u verkoop aan
het parc bespreken of de opstal verkopen aan kopers die deze op een
ander park willen plaatsen, in overleg zijn er veel oplossingen
denkbaar;
Voor aanvullende individuele informatie / vragen
over uw kavel en of opstal kunt u direct mailen:
hvdberg@wb-groep.nl

Valentijn arrangement - Giethoorn
Het perfecte uitje voor Valentijnsdag: een
romantisch nachtje weg.
Geniet van een ontvangst met koffie of
thee en een bonbon; 1x een overnachting
in een oudhollandse kamer, geniet van
het ontbijt buffet en een heerlijke fles
prosecco.
Bekijk onze website of neem direct
contact met ons op: hotelgiethoorn.com/nl/valentijnsarrangement

info@hotel-giethoorn.com
0521-513736
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Maak uw chalet winterklaar!

Maand agenda
Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

13 februari

Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

14 februari Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

20 februari Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

21 februari Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

27 februari Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

28 februari Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

Nu de winterkou echt is aangetreden is het belangrijk dat uw
chalet winterklaar is. Heeft u dat nog niet gedaan? Bekijk dan
gauw deze tips voor het winterklaar maken van uw chalet.
1. Water afsluiten
Door het water af te sluiten voorkomt u dat de leidingen in het chalet
bevriezen. Water dat bevriest zet uit en de kans is dan groot dat de
leidingen knappen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Om het
water af te sluiten, gaat u op zoek naar de hoofdkraan. Deze zit vaak
buiten bij de chalet of stacaravan. De hoofdkraan draait u dicht. Het
aftapkraantje naast de hoofdkraan zet u open. Het water dat nog in
de leidingen zit kan nu weglopen. Ditzelfde herhaalt nog een keer
met alle kranen binnen in de chalet.. Laat de kranen open staan in
de winter. Vervolgens draait u de doucheslang los en blaast u deze
door. Daarna trekt u het toilet door en maak je de stortbak droog. In
het overgebleven water van het toilet giet je wat antivries.Ook giet u
antivries in de spoelbakken, wastafel en douchebak voor de sifon
zodat deze niet gaan bevriezen.
2. Ventilleren
Er ontstaat condens wanneer vocht op plekken komt waar het toch
wat warmer is. Wanneer u in de winter weg bent en in de zomer
terug komt, wilt u niet overal schimmel aantreffen. Daarom
adviseren we om de roosters van de chalet open te laten staan in de
winter. Doe dan niet direct alle gordijnen dicht want dan werken de
ventilatieroosters minder goed. U kunt ook een raam een stukje
open laten staan.

Corona updates
Houd overal 1,5 meter afstand
Het restaurant is alleen geopend voor
afhaal
Het zwembad is gesloten
Grootste deel animatie is geannuleerd
1 persoon of huishouden tegelijk bij de
receptie
Receptie is gesloten in het weekend
Stuur ons een mailtje bij vragen
info@residencedeeese.nl

Ideeën, suggesties of
tips?

3. Gas en elektrischiteit afsluiten
Wanneer u er een hele winter niet bent en vergeet om gas en
elektriciteit uit te schakelen kan dit soms best in de papieren lopen.
De koelkast en de CV verbruiken namelijk gewoon stroom. Wanneer
u de koelkast uit doet, is het verstandig deze wel op een kier open te
laten staan. Zo voorkomt u schimmel in de koelkast. Wat betreft de
CV verwijzen we je naar de gebruiksaanwijzing. Deze is overal het
anders en in de gebruiksaanwijzing staat precies hoe je hem in de
winter moet achterlaten.

Wist je dat?
Demowoning nummer 80
dagelijks geopend is om al uw
vragen over de aankoop van
een recreatiewoning te
beantwoorden. Houd onze
verkoopwebsite in de gaten
en laat u informeren over de
Cottage's, Zonnehoeves en
alle andere mogelijkheden.
vakantiehuisjeskopen.nl

Laat het mij weten!
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Josien van Stokkom
josien@dekoningterijk.eu
06 21181955
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