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Beste leden,
De winter is weer in het land en ook dan kan het in de bossen van Rhenen
of in de duinen aan de kust prachtig zijn. Iedere jaargetijde heeft zo zijn
charme.

In onze parken kunt u genieten van een heerlijk weekje, midweek of
weekend in de natuur.
Let vooral op de communicatie over Ouwehands Dierenpark op onze
website. Met de komst van de panda's vervallen à la minute onze passe
partouts.
We hopen dat u ook dit jaar weer een leuke vakantie beleeft in een van
onze parken en wensen u een fijn verblijf toe.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Vakantieoorden Energie

Renovatie werkzaamheden
In het najaar worden de bungalows Castor en Pollux grondig verbouwd.


De woonkamer wordt vergroot



Nieuwe badkamer



Nieuw toilet



De draaitrap in de hal wordt vervangen door een rechte trap



De bovenverdieping wordt ingericht met 3 slaapkamers



Het dak en de dakramen worden vernieuwd

Via de nieuwsbrieven en de website houden we u op de hoogte van de
vorderingen.

Ouwehands Dierenpark
Wijziging toegang Ouwehands voor huurders Boszoom
Er vindt een wijziging
plaats in het
toegangsbeleid.
Na 65 jaar komt er een
einde aan onze passe
partouts. En dat alles
door de komst van de
reuze panda's Wu Wen
en Xing Ya uit China.
Het verblijf is af dus dat
betekent dat onze
huurders nog maar enkele weken gebruik kunnen maken van de passen.
Wanneer dit eindigt, is niet bekend. Wel is bekend dat Ouwehands Dierenpark graag
alle bezoekers de ruimte wil geven om naar de panda's te komen kijken. En dat de
entreeprijzen omhoog gaan.
Helaas laten ze ons erg lang in onzekerheid omdat ze niet het tarief vrij willen
geven.
Nu al kunnen de bezoekers online hun
kaartjes bestellen. Dat blijft ook zo in
de toekomst.
Zowel met Ouwehands als met een
andere dierentuin zijn we in
onderhandeling over de
toegangsprijs.

We hopen snel duidelijkheid te geven met welke dierentuin we in zee gaan en tegen
welk tarief.

Dakrenovatie Irene, Spes en Libertas
Aannemers leveren prachtig werk op
In de periode van 28 oktober tot 10 november zijn de daken van bovengenoemde
bungalows geheel voorzien van nieuwe dakpannen. Deze vakantiewoningen staan er
weer strak en stralend bij.

Opknappen beheerderswoning (Cunera) in Boszoom
De beheerderswoning van park Boszoom was aan een opknapbeurt toe. Door de gehele woning en in het kantoor is
een PVC-vloer gelegd en de schilder heeft binnen alles geschilderd. Het kantoortje waar u altijd wordt ontvangen, is
gemoderniseerd.

De nieuwe PVC-vloer

Vochtregulatie Boszoom
Aanpak vochtproblematiek
In diezelfde periode zijn de voegen in de buitenmuren van Aurora, Ceres en Amicitia
vernieuwd. De voegen op grondniveau waren slecht en vertoonden gaten. Bovendien waren
er te weinig ventilatiekanalen en ontbraken er grindputten. Hierdoor ontstond schimmel aan
de binnenzijde van de woningen en werd de grijze muur aan de buitenzijde aangetast.
Gelukkig kon tijdens een prachtig droge periode veel werk worden verricht, met als doel de
vochtproblematiek onder controle te krijgen. Tegelijkertijd zijn de muurtjes langs het terras
opnieuw gevoegd.

De bungalows liggen er weer prachtig bij en we
hopen hiermee een oplossing te hebben gevonden
voor het teveel aan vocht in de woningen.

Vrijwilligers bedankt!
De prijzen van de vakantiewoningen op park Boszoom en Zeeduinen in Ouddorp zijn in
verhouding met andere parken zeer voordelig. De parken worden dankzij veel vrijwilligers
goed onderhouden, de woningen krijgen op tijd een nieuwe verfbeurt en de meubels worden
op tijd vernieuwd. Dit gebeurt met hulp van vele vrijwilligers, die er veel tijd en energie in
steken om de bungalows aan te
kunnen bieden tegen een
aantrekkelijke prijs voor onze leden.
En dit zijn ze dan, al die kanjers! De
beheerdersechtparen herkent u
wellicht als beheerder tijdens uw
vakantie op een van onze parken,
de anderen zijn collega’s in actieve
dienst die in het bestuur zitten.
Zonder al deze mensen is het
onmogelijk u een onvergetelijke en
voordelige vakantie te bieden.

Verwarmde toiletten
En we zijn maar doorgegaan met het comfortabel maken van de bungalows. In de 6persoons bungalows Grebbe, Minerva, Rhenus en Grebbe is in de toiletten een
verwarmingselement geplaatst. Heerlijk warm nu. Ook is de radiatorcapaciteit in de gang en
de woonkamer van deze woningen en in de beheerderswoning verhoogd. Kortom: ook deze
woningen hebben een verhoogd comfort. Nu nog verwarmde toiletten in Castor & Pollux
maar die worden medio oktober verbouwd, dus nog even wachten daarop.

Klusweek in Boszoom
Klusweek 2017, een flinke organisatie
Om kosten te besparen, wordt sinds jaar en dag in de
tweede week van maart een heuse klusweek
georganiseerd. Vrijwel het hele park in Rhenen is dan
gesloten voor verhuur. Dan worden allerlei
werkzaamheden uitgevoerd door beheerdersechtparen,
bestuurders en vrijwilligers.
Voor die week worden er afspraken gemaakt met: de
schoorsteenveger voor de open haard in Vesta, met
Kompan voor alle speeltoestellen, met Eneco
Installatiebedrijven voor de cv-ketels. Er wordt schoon
zand besteld voor de
zandbak en deze week
vindt tevens bos- en
groenonderhoud
plaats.
De beheerders geven de bungalow waarin zij
logeren een ouderwetse grote schoonmaak.
Daarnaast worden allerlei klussen opgepakt, welke
al weken van te voren worden voorbereid door de technische commissie. Wat
allemaal? Eigenlijk te veel om op te noemen, maar hierbij een kleine opsomming.
Controle van: CO- en brandmelders, deuren, sloten, lampen, raamhorren, terras
schoonmaken, rioolafvoer nakijken, afzuigkappen reinigen, reinigen van alle keien,
palen, borden, milieupark,
schuurtjes, tuinmeubels etc.
etc.
Helaas krijgen we nooit alle
klussen van de lijst af. Die
proberen we natuurlijk wel zo
snel mogelijk na die klusweek
alsnog op te pakken. Daarom
zijn we zo blij met alle extra
handjes.

Op de foto onze enthousiaste vrijwilliger Rob Beelenkamp

Gratis ontbijt in Boszoom
Gratis ontbijt tijdens je vakantie, wie wil dat nou niet.
Om u in het nieuwe jaar fijn te verwennen, geven wij aan elk lid die vanaf vandaag tot 8
februari een bungalow reserveert op park Boszoom met een aankomstdatum
tussen 02-03-2017 en 11-04-2017 voor 2 personen een gratis
ontbijt.
Dit ontbijt wordt tussen 08:00 en 08:30 uur aan de deur afgeleverd
op de dag na uw gereserveerde dag van aankomst. Verdere info is

te verkrijgen via broodjesservice@vakantieoordenenergie.nl
Mooier kan je verblijf toch niet beginnen?
Alleen als u bij uw reservering de actiecode NJ2017VV heeft
ingevuld, ontvangt u dit gratis ontbijt voor 2 personen.

Huur mogelijkheden in Ouddorp
Er zijn nog enkele weekenden, midweken en weken te boeken in Ouddorp voor 2017.
Kijk voor de data op onze website, bij

aanbiedingen staan ze allemaal vermeld.

Een voorbeeld van een midweek zie je hieronder.

Ongeluk op de Bergweg
Op 30 november 2016 is een jonge bestuurder met zijn auto
op de Bergweg geslipt en tegen het hekwerk en de
daarachterliggende boom van park Boszoom tot stilstand
gekomen. De klap was enorm.
Inmiddels is een schade expert
geweest. Het hek kan
gerepareerd worden, de boom
zal helaas moeten worden
gekapt. De zaak is uit handen
gegeven aan onze
rechtsbijstandsverzekering.

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

Heeft u een leuk bericht dat u wilt
plaatsen, stuur ons gerust uw item.
mail naar: info@vakantieoordenenergie.nl

Voor vragen en informatie over het lidmaatschap
van de vereniging:

Per E-mail:
secretariaat@vakantieoordenenergie.nl
Per post: Rietdekker 25, 3171 HK
Poortugaal

