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De Pers blijft laaiend
enthousiast!
Wij zien veel artikelen over Residence De
Eese in de pers voorbij komen. Journalisten
schrijven over alle gebeurtenissen op het
vakantiepark en de bouw van de unieke
Cottage recreatiewoningen.
Als klap op de vuurpijl zijn wij twee
weekenden achter elkaar te zien op SBS6 bij
het TV programma Holland van Boven!
Holland van Boven vliegt over heel
Nederland en strijkt iedere week neer in een
andere provincie. Residence De Eese wordt
ook hierbij in de spotlights gezet. Tijdens
deze uitzendingen van het TV programma
wordt o.a. verteld over het prachtige
vakantiepark nabij Giethoorn en
Weerribben-Wieden, de unieke Cottage
vakantiewoningen en originele
gethematiseerde groepsaccommodaties.
Wij zijn op 4 april rond 15:00 en op 10 april
rond 12:30 te zien op SBS6 bij Holland van
Boven!
Gaat u ook kijken?

Kerrie & Rutger Zaal
Deze maand het verhaal van de familie Zaal. Kerrie, Rutger en hun 3 kinderen
verblijven tijdelijk bij Residence De Eese. Dit bijzondere gezin draagt een
geschiedenis met zich mee en wij delen hier een glimp van.
De blonde Kerrie komt oorspronkelijk uit Zimbabwe en heeft in Engeland
aan Cambridge University gestudeerd. Rutger is een man van Hollandse
bodem, Leiden om precies te zijn en is in Afrika terecht gekomen op zevenjarige leeftijd. De vader van Rutger was destijds arts en is voor zijn werk,
samen met vrouw en kinderen, naar Zimbabwe vertrokken. Toen Kerrie en
Rutger elkaar ontmoetten spatte de liefde ervan af! Samen hebben ze een
agrarische boerderij opgezet waar soya, granen en mais werden verbouwd.
Tot het moment waarop ze werden verzocht te vertrekken door de
Afrikaanse overheid. Ze hadden 24 uur hadden ze de tijd om de spullen te
pakken..
En wat ga je dan doen?.. Positief als ze altijd zijn, bekeken Kerrie & Rutger
alle mogelijkheden die er zijn. New Zeeland, Canada, Nederland? Het werd
Canada, om de kansen voor agrarische boeren in dit continent te
ontdekken! Na hier een nieuw avontuur te zijn begonnen, besefte het
echtpaar dat dit niet de juiste plek is. De kinderen hadden het niet naar hun
zin, mensen waren niet zoals verwacht en door een aantal minder
plezierige ervaringen besloot het echtpaar om te vertrekken uit Canada.
In Canada werkte het stel met een merk genaamd 'Agrifac Machinery'. Dit
merk komt uit Steenwijk. De volgende woonbesteding werd hier op
afgestemd. De familie verhuisde naar Steenwijk. Totdat er vervelend nieuws
kwam: Kerrie heeft kanker.. Dit nieuws kwam hard aan bij het echtpaar.
Kerrie is gelukkig een sterke, jonge vrouw. Ze is roei-coach geweest voor de
junioren en 'African Champs' en is erg sportief. Rutger wilde in deze zware
tijd graag dichter bij zijn Nederlandse familie wonen. Ze zijn verhuisd naar
Den Haag en Rutger kreeg werk als leidinggevende in de
verpakkingsindustrie in Maasluis.
Gelukkig gaat het momenteel goed met Kerrie. De kanker houdt zich rustig
en ze vinden, langzaam maar zeker, de rust voor zichzelf en hun 3 jonge
kinderen. Kerrie & Rutger zijn hebben onlangs een huis in Steenwijk gekocht
en verblijven momenteel in afwachting van de oplevering op
ons
vakantiepark.
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Pasen 2021
Heerlijke diner box
Pasen! Het feest dat draait om het leven én nieuw leven.
Verwen je gezin (én jezelf) met deze complete, luxe paasbox to
go. Bestel de box op tijd, dan maken wij van Restaurant
Heerlijkheid er weer een culinair feest van!
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 deze pasen van een heerlijk paasdiner thuis. De boxen
worden bezorgd op Residence De Eese & binnen een straal van 15
km vanaf het park.
Bekijk de inhoud online & neem telefonisch contact op om uw
bestelling door te geven!
0521 725000
www.restaurantheerlijkheid.nl

"Ik informeer de gasten graag over de prachtige accommodaties en campingplaatsen op
Residence De Eese en mogelijkheden voor Hotel Giethoorn. Daarnaast geef ik graag
informatie over de vele fiets- en wandelroutes in de omgeving. Ik doe er graag alles aan
om onze gasten een onvergetelijk verblijf te bieden bij Koning te Rijk. Dit doe ik met
mijn 25 jaar ervaring als receptioniste."
ELLEN - RECEPTIE

Potdekselen
De Cottage vakantiewoningen zijn ontworpen samen
met mensen uit de omgeving. Hierdoor zijn accenten van
dit gebied doorgevoerd in het ontwerp van de Cottages.
Dit is onder andere te zien door het potdekselen van de
gevelbekleding. Potdekselen is het over elkaar heen
bevestigen van planken. Deze manier van bevestigen
van de Cape Cod (Canadees grenen) planken zorgt voor
een goede afwatering. Daarnaast zorgt het potdekselen
voor een authentieke en robuste uitstraling van de
huisjes. Deze techniek van gevelbekleding is veel te zien
in de geschiedenis van de omgeving Steenwijk.
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Nieuw!

De Koning te Rijk fietsen
Wist u dat er in Nederland meer fietsen zijn dan mensen? De fiets is
niet meer weg te denken in ons leven. Van alle landen in de wereld
gebruiken de Nederlanders de fiets het vaakste als dagelijks
vervoermiddel! Fietsen is gezond, milieu vriendelijk en goed voor de
hersenen. De coördinatie, beweging en balans worden goed getraind
tijdens een
Nieuw
opfietstocht!
het park
Ook bij de Koning te Rijk vinden wij fietsen ontzettend leuk en
helemaal met de gloednieuwe oranje de Koning te Rijk fietsen! Deze
fietsen hebben een tijdloos design en vallen goed op! Op deze fietsen
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NIEUW| 't Posthuus
Heeft het nieuwe 't Posthuus al gezien?
Vanaf nu kunt u hier uw pakketjes en
post ophalen.
Huur een persoonlijke brievenbus voor al
uw brieven. Hier kunnen al uw brieven in
een prive brievenbus worden bezorgd.
Voor slechts € 9,75 per maand huurt u
een privé brievenbus. Neem contact op
met Laura voor vragen en inschrijvingen.
laura@dekoningterijk.eu
06 13 54 65 48

steel je echt de show.
De omgeving van Residence de Eese is de perfecte uitvalbasis voor
een prachtige fietstocht. Ontdek een van de vele routes en ga per fiets
op verkenning uit. Bekijk onze website voor meer informatie over onze
fietsverhuur.
https://www.residencedeeese.nl/fietsverhuur

Paas arrangement| Residence De Eese
Het perfecte uitje voor deze paasdagen.
Kom bij Residence De Eese, grenzend aan
de bossen en landerijen. Wandel, fiets,
zoek paaseieren en kom even volledig tot
rust!
Ontvang een welkomstcadeau bij
aankomst, verblijf in een van onze unieke
accommodaties en geniet van een
heerlijke paasbrunch.
Bekijk onze website of neem direct
contact met ons op:
https://www.residencedeeese.nl/paasarr
angement

info@residencedeeese.nl
0521-513736
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Informatie

Maand agenda
Datum

Activiteit

3 april

Stacaravan & chalets
Tijd

Locatie

Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

objecten die verwaarloosd zijn en/of ouder dan 15 jaar zijn, temeer

4 april

Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

omdat aanwijzingen van het parkmanagement over de staat van

10 april

Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

11 april

Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

17 apri

Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

18 apri

Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

weken na de aanschrijving te corrigeren, gebeurt dit niet binnen de

24 april

Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

op kosten van de eigenaar gereinigd of wordt de huurovereenkomst

25 april

Poffertjes

14 - 16

't Smulhûske

Residence De Eese gaat haar beleid aanscherpen voor eigenaren van

onderhoud en uitstraling van Residence De Eese door sommige
eigenaren niet altijd worden opgevolgd:
Verwaarloosde objecten waarbij er rottende delen, en of algaanslag
zichtbaar zijn, krijgen een schriftelijke waarschuwing om dit binnen vier
gestelde termijn dan wordt de opstal in opdracht van Residence De Eese
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

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 1 huishouden tegelijk bij
de receptie
Stuur ons een mailtje bij vragen
info@residencedeeese.nl

Wist je dat?
De Residence De Eese
krant vanaf nu elke 2
maanden wordt
gepubliceerd

Ideeën, suggesties of
tips?
Laat het mij weten!
Josien van Stokkom
josien@dekoningterijk.eu
06 21181955
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