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Winnaar fotowedstrijd,
“Win een gratis weekeinde weg. Doe mee met de fotowedstrijd”. Deze tekst
in de vorige nieuwsbrief heeft leuke reacties opgeleverd. Prachtige, leuke,
gezellige en mooie foto’s zijn ingestuurd met onze voorgestelde thema's
(emotie, sprookjesachtig en natuur). Hartelijk dank daarvoor. De keuze was
daardoor niet eenvoudig maar Henny Brouwers, die onderstaande foto
instuurde, is de gelukkige winnaar van het gratis weekeinde op park Boszoom.

Verbouwing Castor en Pollux,
Op dit moment renoveert een aannemer de geschakelde 6-persoons woningen
Castor & Pollux en maakt deze woningen ook toegankelijk voor minder-validen.
Op de parterre verschijnt een grotere woonkamer zonder dorpel en een moderne,
rolstoeltoegankelijke badkamer met een aangepast toilet. Beide met een
ruimtebesparende schuifdeur. In een ruimere hal komt een nieuwe trap naar
boven, voorzien van een traplift.

De bovenverdieping ondergaat ook een grootse metamorfose. Door het optrekken
van nieuwe muren ontstaan drie slaapkamers onder een nieuw geïsoleerd dak.
Nieuwe dakramen met verduisteringsgordijnen gaan voor een heerlijke nachtrust
zorgen. De wanden, muren en kozijnen, zowel binnen als buiten, worden opnieuw
gesausd en geschilderd en in de hele woning wordt een nieuwe pvc-vloer gelegd.
Een breder pad en een ruimer terras maken het geheel af.
Vanaf 22 december zijn de woningen weer beschikbaar voor verhuur.

Ouddorp nagenoeg volgeboekt voor 2018
Heb je nog plannen om een keer naar Ouddorp te gaan, dan moet je er wel
heel snel bij zijn. Zeker nu Ouddorp een heuse badplaats is geworden met
diverse nieuwe strandtenten, zijn onze twee vakantiewoningen midden in de
duinen erg in trek.
In 2018 zijn in het voor- en naseizoen nog diverse weken beschikbaar. Ook in
de zomer zijn er nog enkele weken beschikbaar (van 6 - 13 juli en van 10 - 31
augustus). Interesse? Dan adviseren we je niet te lang na te denken en zo snel
mogelijk te reserveren. Mocht je een midweek willen boeken, dan heb je iets
meer kans, maar ook hier geldt; vol is vol.
Boeken kan alleen via www.vakantieoordenenergie.nl

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

