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Beste leden,
Dit jaar kan iedereen weer volop genieten van de zon op park Boszoom.
Een flink aantal bomen is gekapt waardoor u heerlijk op een zonnig terras
kunt bijkomen van alle drukte uit het dagelijkse leven.
Het bestuur van Stichting Vakantieoorden Energie

Bomenkap en aanplant in Boszoom
Het zonnetje in
huis.
In januari is een
flink aantal bomen
gekapt en zijn
struiken gesnoeid of
verwijderd.
Hierdoor liggen de
bungalows weer
lekker in de zon en
is er weer volop zon
op het terras en in
de woonkamer.

De takken en boomstammen zijn
hergebruikt en liggen op ons terrein
langs de Nieuw Veenendaalseweg.

Ook zijn nieuwe Laurier struiken
geplant langs de Nieuw
Veenendaalseweg en bij de bungalows
Rhenus, Pollux, Diana en Minerva. Hierdoor is de doorkijk verminderd en hebben de
bungalows meer privacy.

Nieuws uit Ouddorp
Nieuw Laminaat
In beide woningen is eind 2014 en begin 2015 nieuw laminaat gelegd in de woonkamer en slaapkamer. De donkere
vloer is vervangen door een lichtere vloer,
waardoor de kamer ruimer oogt. Bijkomend
voordeel is dat de stoelen beter schuiven.

Nieuwe slaapkamermeubels
Begin april zijn op de 2 slaapkamers op de 1e etage nieuwe kasten geplaatst. En om het geheel af te maken, is er boven een van de kasten
een mooie ronde spiegel opgehangen.

Nieuw terras
Onlangs is een nieuw en groter terras aangelegd,
met grote antraciet grijze tegels. Ook naast het
windscherm ligt nu een terras zodat u heerlijk uit
de wind kunt zitten.

Borg en eindcontrole
Borg en eindcontrole
Op verzoek van het bestuur zal de beheerder steekproefsgewijs samen met u de
bungalow controleren. Wanneer de beheerder constateert dat een aantal zaken niet
in acht zijn genomen of dat er beschadigingen zijn aan meubilair of bungalow, dan
zal er borg (deel of geheel van € 50,00) worden ingehouden. Deze borgsom wordt
aan het einde van uw verblijf op het park weer aan u terug betaald, mits u zich aan
de volgende regels heeft gehouden.


Serviesgoed, pannen en bestek schoon en droog in de kastjes



Vaatwasser is leeg



Meld schade direct bij de beheerder



Gebruikte lakens en dekbedhoezen in de slopen stoppen en afgeven bij de beheerder



Afstandsbediening(en) en passe-partout van Ouwehands dierenpark in de plastic map doen



Sleutel inleveren bij de beheerder



Prullenbakken legen en het afval deponeren in de daarvoor bestemde containers
op ons park



Papier en (platgemaakte) kartonnen dozen in de papiercontainer, glas in de
glascontainer en plastic in de plastic zak
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Nieuwe badkamers in Amicitia en Ceres
De 4 persoons bungalows Ceres en Amicitia
hebben in maart
prachtige badkamers
gekregen.

In deze moderne
badkamers zitten luxe
douchesets en hebben
een inloopdouche.
Tevens is er een nieuw
kantelraam geplaatst
zodat na het douchen
goed kan worden
geventileerd.

Nieuwe blokhutten park Boszoom
De beheerders hebben in maart 3
nieuwe blokhutten geplaatst bij de
bungalows van Rhenus, Castor en
Pollux.
Het aanpandige schuurtje van Rhenus
is verwijderd en bij de voordeur is een
losse blokhut geplaatst zodat er meer
ruimte op het pad is gecreëerd. In de
schuurtjes is natuurlijk weer een

stroomvoorziening gemaakt,
zodat een scootmobiel of
elektrische fiets opgeladen kan
worden.

Wist je datjes
Heeft u vragen? Wilt u meer
informatie over onze
vakantiebungalows? Neem dan
gerust contact met ons op.
Hieronder vindt u onze gegevens.




Verhuur

Voor vragen en informatie over verhuur kunt u ons
op drie manieren bereiken:

Per E-mail:
verhuur@vakantieoordenenergie.nl

Per telefoon: 06 - 50 22 79 93
Wij zijn het best bereikbaar van 19.00
uur tot 21.00 uur.

Per post: Postbus 5026, 2900 EA
Capelle aan den IJssel






Lidmaatschap
Voor vragen en informatie over het lidmaatschap
van de vereniging:

Per E-mail:
secretariaat@vakantieoordenenergie.nl

Per post: Rietdekker 25, 3171 HK
Poortugaal




In Castor en Pollux worden 2 honden
toegestaan.
De huurders ontvangen 10% korting op
de totale rekening van het
pannenkoekenhuis.
De slaapkamers van Castor op de 1e
etage zijn geschilderd.
Parkeren bij Ouwehands Dierenpark is
0,50 ct duurder geworden en is nu 3,50 per dag.
Alle beheerders hebben van 13/3 tot 19/3 weer
veel geklust op park Boszoom.
De ijsbeertweeling in
Ouwehands Dierenpark speelt
dagelijks buiten! Als ze rusten,
kunt u ze live volgen via
kraamhol-webcams
Door nieuwe matrassen slapen de huurders nog
lekkerder in Spes en Irene.
Enkele paardenliefhebbers logeerden onlangs op
Boszoom, hun paarden logeerden in een manege
vlak bij het park.

Activiteitenkalender Utrechtse Heuvelrug
Leef je uit in de natuur van de Utrechtse Heuvelrug! De kalender staat weer bomvol
leuke, sportieve, spannende en smakelijke activiteiten.
Klik hier voor alle activiteiten in het Nationaal Park.

Welkomstpakket met afwasmiddel
In het welkomstpakket zit een klein flesje afwasmiddel. Hiermee kunt u op de dag
van vertrek de laatste afwas handmatig afwassen.
Wij hopen dat iedereen daar gebruik van wil maken zodat de vaatwasser niet vol
en/of nog draaiend bij vertrek wordt achter gelaten.

Nieuw serviesgoed in Boszoom
De standaard bungalows in park Boszoom zijn voorzien van nieuw serviesgoed en bestek. De hoeveelheid is aangepast aan het gebruik van de vaatwasmachine (minder keer draaien bespaart energie en afwas
tabletten).

