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Beste leden,
Ook in 2015 hebben we weer lekker genoten van korte
en langere vakanties op park Boszoom en park

Zeeduinen. We hebben veel reacties van jullie
ontvangen via de enquêteformulieren. Een aantal van
jullie verzoeken (van een kinderstoel in Ouddorp tot de
hondenoverlast in Rhenen) is opgepakt en uitgevoerd.
Het bestuur van de Stichting wenst een ieder fijne
feestdagen toe en tot ziens op een van onze parken!
Bestuurswisseling bij de Stichting
Recent heeft Leo van Rosmalen afscheid genomen van het bestuur als
penningmeester van de Stichting. Leo heeft vele werkzaamheden voor
de Stichting verricht. Hij bleek niet alleen handig met cijfers, hij heeft
zijn handen ook vaak gebruikt om klussen op onze parken te
verrichten. Leo, dank daarvoor!

Gelukkig hebben wij Ronald Kuijken bereid gevonden om het bestuur
te komen versterken. Ronald is business controller bij Eneco en wij
verwachten in hem een deskundige penningmeester te hebben
gevonden. Wij wensen hem van harte welkom en veel succes toe.

Nieuw in verhuur, park De Banjaard
Villa te huur op Résidence De Banjaard (Kamperland, Zeeland)
Om tegemoet te komen aan de wens van onze leden, is het bestuur op zoek
gegaan naar een extra vakantiebestemming aan de kust. Het is gelukt om in een
vakantiepark in Zeeland een mooie 6 persoons villa te reserveren (van 1 april tot
30 september 2016).
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Het park ligt direct aan het Noordzeestrand en is vanaf de woning 5 minuten lopen.
Deze unieke locatie is gelegen tussen de Oosterschelde en het Veerse meer.
De Banjaard is een exclusief villapark,
dat qua opzet en voorzieningen niets
te wensen overlaat. Met de mooiste en
schoonste Noordzeestranden aan uw
voeten en heel Zeeland binnen handbereik.
Terug in uw vrijstaande villa gaat dit
pure vakantie genieten gewoon door!
De door ons gehuurde villa is geschikt
voor 6 personen en is kindvriendelijk.
Een kinderbedje, kinderstoel en een
box zijn in de villa aanwezig.
De woonkamer heeft een open moderne
keuken en in de bijkeuken staat een wasmachine en wasdroger.
Het park heeft een overdekt zwembad,
waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden.
Natuurlijk hebben we ook gezorgd voor
gratis
WIFI.

Het strand bij De Banjaard is zelfs uitgeroepen tot
schoonste strand van Nederland.

Ga naar onze website en boek nu deze
unieke villa via Vakantieoorden Energie.
Reserveer nu!
Noordzee Résidence De Banjaard
Banjaard Boulevard 1
4493 RZ Kamperland
Zeeland
Nederland

Nostalgie in Boszoom
Mijn vakanties in het vakantiepark Boszoom in Rhenen toen
geluk nog heel gewoon was
Hierbij laten we u meelezen in een fantastische terugblik van een trouwe vakantieganger in Boszoom. Deze man
had in het gastenboek geschreven dat hij veel foto’s van de eerste jaren van Boszoom heeft. Het bestuur heeft
Hans gevraagd of we hierover mogen publiceren. Hans Cieremans, de hoofdpersoon, gaf direct enthousiast
toestemming. We hebben het eerste gedeelte gepubliceerd in de nieuwsbrief, wilt u het gehele verhaal lezen,
bezoek dan onze website.

Vanaf het begin van de vijftiger jaren van de vorige
eeuw ga ik bijna jaarlijks voor één of twee weken (en
soms voor een lang weekend) op vakantie in het
vakantiepark Boszoom in Rhenen. De afgelopen 60
jaar ben ik regelmatig op dit mooie plekje op de
Utrechtse Heuvelrug geweest en ik beleef er nog altijd
veel plezier aan. Het is intussen jaarlijks een soort
‘thuis komen’ en ik kan me dan wentelen in alle mooie
en soms minder mooie nostalgische herinneringen van
dit vakantiepark. Aan de hand van wat ik schrijf en de
foto’s zal ik dat een beetje duidelijk proberen te maken.
Mijn vader werkte in de vijftiger jaren bij het
Gemeentelijk Energie Bedrijf (G.E.B.) in
Rotterdam. Hij was gasfitter en was geplaatst in
de Oude Raadhuislaan in Hillegersberg. Hij mocht
als medewerker van het G.E.B. gebruik maken
van de nieuwe vakantiewoningen die in Rhenen
gebouwd waren door het energiebedrijf begin
jaren 50. Dat deed mijn vader dan ook en samen
met hem, mijn twee jaar oudere broer en mijn
moeder gingen we als gezin op vakantie
Ik herinner me dat we met meerdere vakantiegangers op een zomerse zaterdag moesten
verzamelen bij het G.E.B.-hoofdgebouw aan de Rochussenstraat. Daar moesten we wachten
op een bus die ons naar het vakantiepark zou brengen. Het wachten op die bus vond ik altijd
veel te lang duren en we hielden ons bezig met het raden welke kleur de bus zou hebben.
De bagage zat in een doos waarin nieuwe boilers hadden gezeten en die bagage werd samen
met de fietsen door van Gend en Loos naar het park gebracht. Op het moment dat de bus
aankwam bij de huisjes stonden de bagage en de
fietsen in het schuurtje, waar nu voorraden en
de wasmachines staan.
De eerste foto’s die ik kon terug vinden stammen
uit 1954. We hadden het huisje Fortuna gehuurd.
Ik was toen 4 jaar.
Het volledige verhaal vindt u op:
Www.vakantieoordenenergie.nl

Hondenoverlast in Boszoom
Goed nieuws van het honden front
Afgelopen maanden heeft het bestuur intensief contact
gehad met diverse instanties inzake het probleem van
geluidsoverlast van de honden van de overburen. We
zijn hierin gesteund door onze gasten. Op ons verzoek
om te noteren wanneer en hoeveel last u er van had,
hebben we tientallen reacties mogen ontvangen. Na
een gesprek met de gemeente, een jurist, een onderzoek van de gemeente en een gesprek met de burgemeester, is de eigenaresse van de manege aangesproken over de geluidsoverlast
van de honden.
Er zijn nu nog twee honden aanwezig die een zogenaamde blafband dragen. Hierdoor is het aanhoudende gehuil en geblaf van de honden gestopt.

Afvalscheiding
De Stichting en afval scheiden.
Het bestuur ondersteunt van harte het beleid van de overheid om zoveel mogelijk
afval te scheiden, om zo het milieu te sparen. Op onze parken Zeeduinen en Boszoom zijn daarom zowel een kliko voor restafval als een kliko voor GTF-afval aanwezig. In het “milieupark” in Boszoom kunnen we het afval scheiden, doordat we daar
beschikken over twee grote containers voor restafval, een papiercontainer, een flessencontainer en zakken voor plasticafval.
In Zeeduinen is het voor ons helaas niet mogelijk om alle
vormen van afvalscheiding te faciliteren. Wij doen daarom
een beroep op uw medewerking om glas, plastic en papierafval niet achter te laten bij de woningen, maar deze mee
te nemen en in te leveren bij een depot. Hiervoor alvast
dank namens
de beheerder,
ook een vrijwilliger, die niet
graag achtergelaten rommel
van gasten wil
opruimen.
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Bomenkap Boszoom
In januari jl. zijn ca. 50 bomen en vele struiken gekapt. Hierdoor kon de zon weer
heerlijk naar binnen schijnen en waren de terrassen zonniger.
Helaas is dit niet voldoende geweest om alle bungalows van een zonnig terras te
voorzien. Door Voorthuizen Bosonderhoud is
daarom bij de gemeente een plan ingediend om
30% van de 242 getelde bomen op het park te
mogen toppen c.q. te verwijderen. Als dat wordt
goedgekeurd, hebben alle bungalows binnenkort
weer genoeg zonlicht en kunnen de struiken
vanaf de grond goed groeien. Naar verwachting
zal dit bosonderhoud week 11 (11 - 18 maart)
worden uitgevoerd.

Vrijwilligers bedankt
Vrijwilligers bedankt
Afgelopen jaar hebben we gebruik
gemaakt van het aanbod van de leden
Hans van Schaik en Rob Beelenkamp om
ondersteunende werkzaamheden te
verrichten. Samen met onze nieuwe
beheerder Arie van Zon hebben zij de
nieuwe schuurtjes gebeitst en er planken
in gemaakt.

Om de beheerders in drukke periodes te
ontlasten, hebben we Rens van Dijk bereid
gevonden om het gras op de openbare
stukken te maaien. Tussen mei en oktober
heeft hij ons naar volle tevredenheid
geholpen. Helaas kon ten gevolge van grote
regenval in september niet altijd op tijd
worden gemaaid en is het voorgekomen dat
het gras op het sportveld wel eens wat
langer was dan u bent gewend.

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.

 De slaapkamers van Amicitia, Aurora en Ceres zijn


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





opgeknapt.
Nieuwe kinderstoelen zijn gekocht en te reserveren zijn via
de afdeling Verhuur.
Volgend jaar komen beroemde panda's naar
Ouwehands Dierenpark.
In de omgeving van Boszoom liggen mooie
mountainbike routes.
In Ouddorp is een mountainbike parcours aan de
Brouwersdam bij Port Zélande aanwezig.
Bij de Brouwersdam, vlakbij Ouddorp, kunt u gebruik
maken van buitenactiviteiten zoals windsurfen, kitesurfen,
blowkarten, vliegeren, wandklimmen etc.
Afgelopen september heeft de schilder de
beheerderswoning, de receptie, de wasruimte en de opslag
geschilderd.
In alle woningen zijn nieuwe staande lampen neergezet.
Met LED-verlichting natuurlijk. De oude staande lampen
zijn allemaal door de Kringloopwinkel opgehaald.
De beheerder heeft afgelopen zomer een lekkage
ontdekt in bungalow Diana in het keukenkastje
onder de gootsteen. Deze heeft hij gelukkig snel
kunnen verhelpen en de schade is hersteld. Als u
lekkage of andere schades opmerkt, wilt u dit dan
melden bij de beheerders.

Vakantieoorden op Facebook
Vakantieoorden Energie heeft sinds april een eigen Facebook pagina.
Heeft u leuke foto’s gemaakt, dan kunnen wij die plaatsen op onze
site. Natuurlijk vinden wij het ook fijn als u ons liked en uw familie
en/of vrienden uitnodigt om een kijkje te nemen op onze site.
Zie op Facebook iedere keer leuke artikelen en aanbiedingen, zoals de
start van de GIRO d'ITALIA 2016 in Nederland op 6 mei! Boek een
bungalow in Rhenen en maak het van dichtbij mee.

Sportpark van Boszoom
Als u het paadje tussen bungalow Rhenus en de wasruimte afloopt naar de Verlengde Oude Veenendaalseweg, dan ligt aan de overkant van de weg en naast een
grote villa, ons eigen sportveld. Er
staan daar diverse
speeltoestellen,
maar ook o.a. een
goal, een tafeltennistafel en een jeu de boules baan.
Vele families houden daar gezellige partijtjes voetbal.
Wil je niet voetballen, maar kijken naar het spel, dat
kan ook. Er staat ook een picknick tafel met bankjes.

