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Het is inmiddels december, de laatste maand van het jaar en ook wel:
wintermaand, kerstmaand, donkere maand genoemd. Vanwege de vele feestdagen
wordt deze maand in Nederland en België informeel ook wel de feestmaand
genoemd.
Sommige leden vieren deze maand Sinterklaas of Kerst, of beide en vieren dat
soms ook met het krijgen en geven van cadeautjes.
Wij doen dolgraag mee! We wensen jou een heerlijke eindejaarsperiode toe en
geven je tot eind februari een flinke korting op je bioscoopbezoek.
Lees meer hierover in deze nieuwsbrief en op onze website.
Namens het bestuur van Vakantieoorden Energie wens ik iedereen een vrolijk
eind, een goed begin en een jaar volkomen naar je zin. Tot ziens op een van onze
parken!
Carla Jager
Voorzitter Stichting

Operatie Gasnet onderzoek in Boszoom
In april 2017 hebben we op ons park bij huisje Diana een gaslek gehad. Dat was
behoorlijk schrikken. Daarom hebben we in samenwerking met Stedin besloten het
gehele gasnet te controleren op lekkages. Dit moment hebben we ook gebruikt om de
kwaliteit van de gasleidingen en exacte ligging vast te stellen. Deze werkzaamheden
zijn begin november met succes uitgevoerd. Het was af en toe behoorlijk graven zoals
je kunt zien op de foto’s. Er zijn geen nieuwe lekkages gevonden. Gelukkig!

Bioscoop in de wintermaanden
Met korting naar de
bioscoop in Ede
Tijdens de
wintermaanden (t/m
februari 2019) geven
wij alle huurders van
park Boszoom 50%
korting (met een maximum van € 5,50) op een
bioscoop-kaartje van Pathe Ede. Kaarten dien
je zelf te reserveren en de bon na afloop op
te sturen naar Verhuur. Meer informatie
hierover vind je na aankomst op
ons park.

Ingang park Boszoom vernieuwd
Regelmatig ontvingen we klachten dat de drempel bij de ingang van het park te hoog
was. Bij het op of afrijden schuurde de drempel de onderzijde van de auto’s. Begin
november heeft de hovenier de inrit geheel opnieuw bestraat, waarbij de drempel is
aangepast. Een keurig aangelegde inrit is namelijk ook ons visitekaartje voor het park.
Er zijn paaltjes met reflectors geplaatst, zodat ook in het donker de inrit goed
gevonden kan worden.

Milieupark Boszoom verplaatst en
vernieuwd
Aan het hoofdpad, ter hoogte van Grebbe, bevindt zich het milieupark, waar onze
gasten hun afval kunnen deponeren. De laatste jaren werden de containers met grote
vrachtwagens geleegd. Deze zware wagens beschadigden het grindpad en grasveld. Het
bestuur besloot daarom het milieupark te verplaatsen. Met toestemming van de
gemeente hebben we aan de achterzijde van de werkplaats een prachtig nieuw
milieupark aangelegd met een toegangspad naar de Verlengde Oude Veenendaalse weg.
De vrachtwagens hebben nu via de Verlengde Oude Veenendaalse weg toegang tot het
milieupark. We zijn erg blij met deze nieuwe plek.

Diana wordt omgebouwd naar een
bungalow voor invaliden
In navolging van de renovatie van Castor en Pollux (voor
mindervaliden), heeft het bestuur besloten om huisje
Diana te renoveren en geschikt te maken voor invaliden.
De keuze voor de renovatie viel op Diana, omdat deze
woning dicht bij de ingang van het park ligt en
voldoende zonlicht heeft. Inmiddels hebben we met hulp
van een bouwkundig adviesbureau en aannemer een plan
gemaakt. De opdracht is recent gegund aan de
aannemer, die ook Castor en Pollux tot onze tevredenheid heeft gerenoveerd. De
belangrijkste wijzigingen die worden aangebracht zijn een ruimere woonkamer,
badkamer en slaapkamer volgens mindervaliden richtlijnen op de begane grond,
vloerverwarming, een nieuwe keuken, twee slaapkamers en toilet op de
bovenverdieping, een nieuw dak met Velux Dakramen en spouwmuur en vloer isolatie.
De planning is dat Diana van 1 februari tot 26 april wordt gerenoveerd. Na de renovatie
is Diana geschikt voor 6 personen + 2 extra bedden voor het verblijf van een 7e en/of
8e persoon. Deze extra bedden kunnen gelijktijdig met de bungalow gereserveerd
worden..
Voor de financiering van deze renovatie maken wij dankbaar gebruik van de schenking
van het sociaal fonds.
We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wil je nog voordelig een weekje
weg, kijk naar onze last minutes en
boek!
Misschien vind je hier nog een leuke aanbieding
voor een kort of langer verblijf op ons park
Boszoom in Rhenen.
Kijk eens op onze website:

https://www.vakantieoordenenergie.nl/index.php/aanbiedingen/
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u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@vakantieoordenenergie.nl
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