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REUNIE EN 25-JARIG BESTAAN 
VAN DE STICHTING. 
In 2009 zal de reünie op extra feestelijke wijze 
worden gehouden. In dat jaar bestaat de 
Stichting 25 jaar. We willen dat vieren met een 
barbecue voor zoveel mogelijk familieleden. 
Begin 2009 krijgt u hierover een aparte 
aankondiging. Wij vragen u nu reeds in uw 
agenda te noteren: 19 april 2009, 25-jarig 
bestaan van de Stichting.  Let op: in verband 
met Pasen betreft het hier de derde zondag in 
april. De plaats zal in een afzonderlijke 
aankondiging worden bekend gemaakt.  
Voor deze speciale gelegenheid zal het Bestuur 
de volledige verzorging op zich nemen tegen 
een geringe vergoeding. U hoeft derhalve zelf 
niets mee te nemen!  
 
DE HUURPRIJZEN VOOR 2009. 
Het financiële verslag van de Stichting is over 
het boekjaar 2008 met een uiterst gering 
overschot afgesloten. Om ook voor de 
toekomst de goede staat van de accommodaties 
te kunnen waarborgen heeft het Bestuur 
besloten de huurprijzen voor 2009 licht aan te 
passen. Op die manier kunnen we in de pas 
blijven met de algehele prijsstijgingen en 
noodzakelijk onderhoud plegen. 
De huurprijzen voor 2009 zijn als volgt 
vastgesteld: 
Brouwershaven:  
In het voor- en naseizoen € 180,-- (van 
1 oktober tot 1 april)  
In het hoogseizoen (van 1 april tot  
1 oktober) € 230,-- 
Putten: 
Voor de periode 1 april tot 1 oktober 
€ 180.-- 
 
 
 
 
 

 
HET ONDERHOUD VAN DE 
ACCOMMODATIES. 
Het zal duidelijk zijn dat het in goede staat 
houden van de accommodaties veel inspanning 
vergt. Omdat de Stichting net quitte kan 
draaien lukt het niet om het noodzakelijke 
onderhoud volledig aan professionele krachten 
uit te besteden. Veel van het onderhoud wordt 
door de bestuursleden zelf uitgevoerd.  
Graag willen wij een beroep doen op de 
familie om het Bestuur daarbij te helpen. 
Wij zijn van plan om regelmatig een 
onderhoudsweek te organiseren. In een 
korte tijd worden dan alle noodzakelijke 
reparaties uitgevoerd. Vindt u het leuk om 
ons daarbij te helpen laat dat dan even 
weten. Specifieke deskundigheden zijn niet 
vereist, maar zijn natuurlijk wel een pre. De 
eerste onderhoudsweek is gepland voor 
januari 2009 te Brouwershaven.  U kunt uw 
belangstelling laten blijken door Thea (tel. 
010-5919888) of Jacqueline (tel. 0167-
564830) te bellen. 
 
Ook willen wij de tuin te Brouwershaven een 
metamorfose laten ondergaan. We zoeken 
iemand die voor ons een nieuw tuinontwerp 
kan maken en eventueel bij de aanleg kan 
assisteren.  Ook hier geldt: hebt u interesse, 
bel dan even met Thea of Jacqueline. 
 
FAMILIEBERICHTEN. 
Het Bestuur heeft overlijdensberichten 
ontvangen van: 
Th. Wielandt-van Slobbe 
Aad van Slobbe 
Lida Brouwer. 
 
Wij wensen de naaste familieleden veel sterkte 
toe bij de verwerking van dit verlies. 
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HET ADRESSENBESTAND. 
Het bestuur tracht het adressenbestand zo 
actueel mogelijk te houden. Daarvoor hebben 
wij jullie hulp nodig. Indien je een 
adreswijziging instuurt (naar het secretariaat of 
naar Tineke Kleinschiphorst, Cimbaalstraat 12, 
6544 XX Nijmegen) zorgt Tineke voor 
verwerking in het adressenbestand. Mocht je 
familieleden kennen die prijs stellen op 
toezending van het InfoBulletin en die nog niet 
in het bestand zijn opgenomen, geef dan naam 
en adres door aan een van de bestuursleden. 
Wij zijn druk bezig om een e-mailbestand op te 
bouwen. Inmiddels hebben we van ongeveer 
70% van het adressenbestand het e-mailadres. 
Wij verzoeken een ieder met een 
internetverbinding om het e-mailadres door te 
geven aan Tineke Kleinschiphorst 
c.j.kleinschiphorst@hotmail.com 
 
Het e-mailbestand zal voor verschillende 
doeleinden worden gebruikt. 
• Waarschijnlijk hebt u al gemerkt dat 

regelmatig per e-mail de vrije huurweken 
aan u worden doorgegeven. Gezien het 
succes van deze benadering gaan we hier 
beslist mee door. 

• In het vervolg zal zo veel mogelijk het 
InfoBulletin per e-mail worden verstuurd. 
Alleen de mensen zonder e-mailadres 
zullen het InfoBulletin nog in papieren 
vorm krijgen. De elektronische versturing 
bespaart een hoop werk en is bovendien 
goedkoper. 

• Zoals elders in dit InfoBulletin reeds werd 
aangekondigd beschikt de Stichting 
binnenkort over een eigen website. Het ligt 
in de bedoeling om in de toekomst zoveel 
mogelijk de verhuur via deze website te 
regelen. Dat is gemakkelijker voor de 
familie, maar ook hier geldt dat het tijd- en 
kostenbesparend werkt. Om toegang te 
krijgen tot deze website hebben wij echter 
uw e-mailadres nodig. Per e-mailadres zal 
een account worden aangemaakt, zodat 
uitsluitend bevoegden toegang tot deze 
website krijgen. 

 
RESERVERINGEN. 

In het vervolg zal de verhuur plaatsvinden van 
vrijdag tot vrijdag. Op die manier is het 
gemakkelijker om het weekeinde en de 
midweek afzonderlijk te verhuren.  
Wij merken dat vooral de schoolvakanties al 
vroeg in het jaar zijn gereserveerd. Dat 
betekent dat u er vlug bij moet zijn. Maar ook 
buiten de schoolvakanties is er volop ruimte 
om een week in Brouwershaven of Putten door 
te brengen. Vooral de winter- en herfstweken 
in Brouwershaven zijn zeer aan te bevelen.  
Zoals elders in dit InfoBulletin is aangegeven 
zal in het vervolg het boekingskantoor worden 
beheerd door Jacqueline. Mocht u plannen 
hebben voor een verblijf in een van onze 
accommodaties bel dan eens met Jacqueline 
(tel. 0167-564830) om te horen welke weken 
nog vrij zijn. 
Houd ook uw e-mail in de gaten. Regelmatig 
wordt u rechtstreeks benaderd om u te 
informeren over de vrije weken. Bovendien 
worden er regelmatig leuke kortingen 
aangeboden! 
 
BESTUURSWISSELING.
Na vanaf de oprichting van de Stichting het 
boekingskantoor te hebben beheerd hebben 
Wout en Riet besloten deze taak te beëindigen. 
Door de ziekte van Wout is deze taak voor hen 
te zwaar geworden. Het Bestuur wil hen van 
harte bedanken voor hun jarenlange inzet. Niet 
alleen voor het vele werk dat de reserveringen 
met zich meebracht, maar ook voor het 
daadwerkelijke onderhoud dat voor een groot 
deel op Wout neerkwam. Wij zullen hun 
inspanningen zeer missen. Gelukkig blijft 
Wout echter lid van het Bestuur, zodat we zijn 
altijd rake opmerkingen in dat verband niet 
hoeven missen. 
Het boekingskantoor wordt overgenomen door 
Jacqueline Pop-van Slobbe. Jacqueline heeft 
haar vader Ge in 2007 opgevolgd in het 
Bestuur. Wij zijn blij met de bereidheid van 
Jacqueline om deze taak op zich te nemen.  
Ook verwelkomen we Paul van Slobbe, zoon 
van Gerard, als nieuw bestuurslid van de 
Stichting. Paul heeft op zich genomen om de 
Stichting het digitale tijdperk binnen te loodsen 
door het opzetten van een website Binnenkort 
hoort u daar meer over. 

 
 


	INFO BULLETIN  NR 35   
	          December 2008
	REUNIE EN 25-JARIG BESTAAN VAN DE STICHTING.


