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Nieuwsbrief van Vakantieoorden Energie

Vakantieoorden Energie bestaat 65 jaar
Bij 650 likes verloten we een gratis weekend in 2016. Wil jij kans
maken op een gratis weekend? Like onze facebookpagina en stuur
het door aan je eigen vrienden. Ook die maken dan kans op het
gratis weekend.
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Beste leden,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2016 met informatie over de
vakantieparken. Er zijn dit jaar weer veel verbeterplannen voor de parken.
Afgelopen maart, tijdens de jaarlijkse klusweek op park Boszoom, zijn
veel onderhoudsklussen uitgevoerd, onze dank daarvoor aan de vele
vrijwilligers, die hieraan hebben meegeholpen.

Het is weer volop voorjaar en de zomer komt eraan. Heeft u nog geen
vakantie geboekt, maar wilt u er nog wel op uit, boek dan lekker een
weekje op een van onze parken. Naast de parken in Rhenen en Ouddorp
hebben we dit jaar ook een bungalow op park De Banjaard in Zeeland, in
de verhuur. Er zijn nog enkele weken beschikbaar in het voorjaar en de
zomer, dus wees er snel bij!
Het bestuur van de Stichting hoopt u te mogen verwelkomen op een van
onze parken en wenst u een prettige vakantie toe.

Nieuwe bestuursleden bij de
Stichting
Het bestuur wordt sinds kort versterkt met
twee nieuwe bestuursleden; Ger Dirks en
Peter van der Have.
Ger is aangesteld als bestuurslid
“Technische zaken en onderhoud”.
Wellicht kenden jullie Ger al, als voormalig bestuurslid van de Vereniging.
Onder zijn supervisie en in samenspraak met het bestuur wordt een
Commissie Technische Zaken samengesteld.
Peter van der Have is benoemd tot bestuurslid “Projecten”. Net als Ger is
Peter een collega van Stedin, met een bouwkundige achtergrond.
Wij wensen beiden van harte welkom en veel plezier toe in hun nieuwe
functie.

Nieuws uit Ouddorp
Diverse verbeteringen in Zeeduinen
Afgelopen maand heeft het bestuur het prikkeldraad
langs de weg aan de Groenedijk en de tuin van
vakantiewoning Scholekster verwijderd. Hiervoor in de
plaats is een schapenhek geplaatst, zodat gasten van
nabij gelegen vakantiewoningen onze tuin niet meer
kunnen gebruiken als verkorte route
naar het strand.

Naast kleine reparaties in en om het huis, zijn er ook
schilderwerkzaamheden binnen en buiten uitgevoerd.
Binnenkort worden de bedden op de bovenverdieping vervangen
en komt er een klein meubel in de badkamer.

Een breuk in de afvoer van de vaatwasser heeft voor een
behoorlijke lekkage gezorgd in de keuken van Strandplevier.
Helaas is deze lekkage te laat ontdekt, waardoor het
keukenblok en een deel van het vorig jaar gelegde laminaat
op korte termijn moet worden vervangen.

Groeten uit Zeeland
Onlangs heeft elk lid twee ansichtkaarten met “Groeten uit Zeeland” ontvangen.
Een om weg te geven en een
om zelf te gebruiken.
De voor dit seizoen gehuurde
luxe vakantiewoning aan het
strand van park De Banjaard is,
op enkele weken in de zomervakantie na, verhuurd.
Heb je nog geen vakantie
geboekt? Kijk dan voor de laatste vrije weken op onze site.

Nieuws uit Rhenen
Groot bosonderhoud
In maart zijn op park Boszoom 83 bomen gekapt. Deze
drastische aanpak was absoluut nodig om meer zonlicht
in het park te krijgen. Met een
hoogwerker werden de mannen in de
toppen van de bomen gehesen.
Nadat een kabel om de stam was gelegd, werden de bomen een
voor een uit de grond getrokken. Een flinke operatie, waarvoor het
park een week gesloten is geweest.
Helaas bleek een boomstam rot van
binnen en brak spontaan doormidden. Gevolg: dakschade
aan bungalow Diana en enkele dagen in een aantal
woningen geen internet.

Internet problemen
De afgelopen maanden ontvingen wij veel klachten over het internet.
Tegelijkertijd met de reparatie aan de internetinstallatie bij bungalow
Diana, is het internet op het gehele park gecontroleerd. Blikseminslag
in een van de kasten bleek de oorzaak te zijn van het slechte bereik

achterin het park. Nog steeds is het internet rond bungalow Diana niet
optimaal. Daarvoor wordt hard naar een oplossing gezocht.

Ontbijtservice en lunchen
Omdat er veel positieve reacties kwamen over de ontbijtservice
op park Boszoom, wordt deze service voorgezet. Daarnaast
ontvangen alle gasten een kortingsbon van 10%, in te wisselen
bij de Lunchroom van bakkerij Van Toor.

Make-over Castor en Pollux
Deze 2-onder-1 kap woningen zijn toe aan een opknapbeurt. Wil jij
inspiratie krijgen voor herinrichtingsideeën of goede
verbouwingstips? Reserveer dan Castor en/of Pollux tussen 5
augustus en 13 september 2016 met 20% korting en stuur je advies
naar info@vakantieoordenenergie.nl.
Uiteraard is het fijn als je je voorstel kunt onderbouwen met een (bouw-)tekening,
foto’s, kleuren, etc.
Lijkt jouw idee het meest op de gerealiseerde aanpassingen, dan krijg je van ons
een gratis weekend buiten de schoolvakanties aangeboden in de gerenoveerde
woning Castor of Pollux!

Onderhoudskalender

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

Voor 2016 is de onderhoudskalender behoorlijk gevuld.

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

Per E-mail:
verhuur@vakantieoordenenergie.nl



persoons bungalows wordt van

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

een nieuwe, frisse kleur voorzien.
Er is gekozen voor de mooie

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

combinatie van grijstinten en

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

Per E-mail:
secretariaat@vakantieoordenenergie.nl

Het schilderwerk van de zeven 4-

zomers geel.


De daken van de bungalows Spes, Irene en Libertas

krijgen een nieuw, geïsoleerd pannendak.

Per post: Rietdekker 25, 3171 HK
Poortugaal



De terrasmuren van Aurora, Ceres en Amicitia én de
trap van Fortuna zullen worden gerenoveerd, zodat
deze karakteristieke muurtjes van Boszoom behouden
blijven.



Binnenkort komen er op alle
ouderslaapkamers nieuwe boxsprings.



Het gazon bij de entree, de speeltuin en de
beheerderswoning wordt opgeknapt.

Rijnweek—Feestweek in Rhenen
Op vrijdag 8 juli start de jaarlijkse feestweek in Rhenen, op het grote
grasveld naast Restaurant Tante Loes.
De week wordt traditioneel geopend met een Hollandse avond. Er zullen
vele Nederlandse artiesten optreden. De toegang is gratis.

Nieuwe Speeltoestellen
Op het grote sportveld kan weer volop basketbal worden gespeeld, want er is een
nieuw basketbalbord geplaatst.
Houdt uw kind meer van schommelen of
glijen? Geen probleem, want we hebben ook een nieuwe schommel en glijbaan.

Nieuwe website
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Deze is in een nieuw, moderner jasje gestoken met frisse kleuren en prachtige foto’s. Kijk snel op vakantieoordenenergie.nl.

