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Beste leden,
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief vallen de blaadjes op park Boszoom van
de bomen, schijnt het zonnetje nog heerlijk, is er natuurlijk ook af en toe een bui
en gluurt een eekhoorn of er al wat in de voederbak ligt. Kortom: de natuur is nu
op zijn mooist in Rhenen.
Wil jij ook voordat de echte winter begint, nog even genieten van de
bontgekleurde bossen? Kijk dan snel op de site voor de mogelijkheden.

Park Boszoom tijdens zomervakantie 2018 in prijs
verlaagd.
De voordeligste zomervakantie in 2018 boek je nu echt
op park Boszoom. Door het wegvallen van de
abonnementen van Ouwehands Dierenpark heeft het
bestuur de huurprijs kunnen verlagen. Nog meer reden
om nu alvast plannen te maken voor een vakantie in
ons eigen mooie Nederland.

Naam- en statutenwijziging
“Vakantieoorden Energie” was al enkele jaren de werknaam van de stichting. Bij de
Kamer van Koophandel stonden we echter ingeschreven als: “Stichting Vakantieoorden
Energie Eneco/EZH”.
Het zelfde gold voor Vereniging Vakantieoorden Energie Eneco/EZH.
Na de splitsing van Eneco en Stedin leek het ons een goed moment om de naam van de
stichting (en vereniging) onder de werknaam in te schrijven. Dat kan alleen bij een
notaris. Gelijktijdig is met de notaris gekeken naar de statuten.
Nadat de leden goedkeuring hadden gegeven om de voorgestelde wijzigingen door te
voeren, zijn op 27 juli 2017 de akten ondertekend. Sindsdien gaat de stichting officieel
verder door onder de naam: Stichting Vakantieoorden Energie en de Vereniging als
Vereniging Vakantieoorden Energie.

Nieuwe beheerders Park Boszoom
In het voorjaar heeft een aantal leden informatie aangevraagd over de
vrijwilligersfunctie van beheerder op park Boszoom. Laten we nou net in 2018 maar
liefst vier nieuwe beheerdersechtparen kunnen gebruiken! We stellen ze hierbij aan je
voor;
Marjan en Theo Lems, Hester en Wim van Krimpen, Sandra en Hans Schmit en Alie en Lex
IJsenbrant.
Twee echtparen vervangen de beheerders Wil en Jacques van der Have en Ria en Freek
Herks. Door het rooster aan te passen, kunnen we ook de andere twee kersverse
beheerdersechtparen in 2018 inzetten. De nieuwe beheerders zijn inmiddels ingewerkt
en verwelkomen jullie graag volgend jaar op het park.

Nieuwe meubels 4 persoons bungalows
Kwaliteit staat bij ons in hoog vaandel. Dat jullie dat waarderen, blijkt wel uit de
reacties die wij regelmatig ontvangen wanneer jullie “zijn vreemdgegaan” naar een
ander park. Wij krijgen regelmatig een mailbericht dat onze bungalows veel luxer, beter
en gezelliger zijn ingericht en nog eens veel voordeliger zijn ook, vooral in het
hoogseizoen.
Sinds deze zomer hebben alle 4-persoons bungalows een nieuw bankstel met twee
nieuwe fauteuils gekregen. Wij nodigen jullie van harte uit deze meubels snel te komen
uitproberen.

Nieuwe tv’s in Ouddorp
Veel kijkers op het platteland hebben een schotelantenne voor hun tv-ontvangst, zo ook
de woningen in Ouddorp. Met de aanschaf van een nieuwe HD tv is het niet meer nodig
eerst de schotel met zijn eigen afstandsbediening aan te zetten en vervolgens met een
andere afstandsbediening de tv. Gelukkig maar, want dat zorgde nogal eens voor
verwarring.
Als je nu de tv aanzet, krijg je na enkele seconden al het beeld om je zender te kiezen.
Wij gaan er graag vanuit dat wij de gasten hiermee een plezier doen.

Sneller internet in Ouddorp
Woningen in afgelegen gebieden hebben nogal eens last van een langzame of instabiele
internetverbinding. In Ouddorp is daar een oplossing voor gevonden waardoor nu ook een
supersnelle draadloze internetverbinding beschikbaar is in de vakantiewoningen
Scholekster en Strandplevier. Door het plaatsen van een grote antenne installatie op de
vuurtoren van Ouddorp en een kleine installatie aan de buitenmuur van de
vakantiewoningen, heeft de firma Draadloos Goeree dit voor ons mogelijk gemaakt.

Verbouwing Castor & Pollux
De renovatie van Castor & Pollux staat voor de deur! Maandag 30 oktober start de
aannemer voor een periode van 4-6 weken. Dan volgen er nog twee weken van afwerking
en inrichting. De belangrijkste veranderingen zijn:

• Op de eerste verdieping worden drie slaapkamers gemaakt.
• De slaapkamerruimte op de begane grond wordt verbouwd tot een ruime
badkamer met toilet.

• De woonkamer wordt ruimer gemaakt door de keuken naar achteren te plaatsen.
• Het dak met dakramen wordt volledig vernieuwd en geïsoleerd.
• De gevelpanelen worden vernieuwd.
• Het toegangspad en het straatwerk worden vernieuwd.
• Er zullen voorzieningen worden getroffen zodat senioren en minder-validen goed
kunnen recreëren in de woning. Dit door een ruime badkamer en toilet met
diversen hulpmiddelen (steunen/handgrepen), alles gelijkvloers (geen drempels),
brede deurposten en een traplift.

• De kleurstelling van de woningen zal worden aangepast aan de recent geverfde
6-persoons huisjes.

Op 27 en 28 oktober zijn de woningen door het bestuur en vrijwilligers leeggehaald. De
inventaris wordt tijdelijk opgeslagen in een tweetal zeecontainers op het park. Vanaf 22
december zijn de woningen weer verhuurd. Aan ons de uitdaging om alles netjes op tijd
af te ronden! In de volgende nieuwsbrief zullen we de foto’s delen van de renovatie.

Snoeidagen
De technisch commissie heeft in de afgelopen periode
verschillende snoei-werkzaamheden verricht. Na de grote
bomenkap in het voorjaar van 2016 zijn de struiken weer flink
gegroeid. Ger Dirks organiseert zo'n 4 x per jaar een klusdag,
waarop enthousiaste vrijwilligers bomen en struiken snoeien,
die het zonlicht wegnemen, hinder veroorzaken of de
veiligheid van onze huurders in het geding brengen. Het
snoeien gaat gepaard met veel lol en gezelligheid.

AED op park Boszoom
Sinds kort hangt bij de receptie een AED
apparaat. AED staat voor Automatische
Externe Defibrillator en is een apparaat
dat wordt toegepast bij slachtoffers met
een hartstilstand. De AED geeft een
elektrische schok af waardoor het
hartritme weer op gang kan worden
gebracht.

Het is een draagbaar gebruiksvriendelijk
reanimatieapparaat dat ook direct door
omstanders ingezet kan worden.

Voorinschrijving 2018
Vele leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een
vakantiewoning tijdens de schoolvakanties in 2018. Vooral Ouddorp is weer populair. Wil
je nog kans maken op jouw favoriete vakantiewoning in de schoolvakantie? Vul dan voor
15 november het voorinschrijfformulier in. Na toewijzing aan de leden wordt de site
vrijgegeven en kan iedereen reserveren.

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

