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Nieuwsbrief van Vakantieoorden Energie

Doe ook mee met de fotowedstrijd
Wil je ook meedoen en kans maken op een gratis
weekeinde weg? Lees dan het artikel in deze
nieuwsbrief.

Zomervakantie Rhenen super voordelig
In de zomervakantie huur je al vanaf € 394,40 ALL-IN een week vakantie op park Boszoom (Kijk zeker ook
even bij onze last-minute aanbiedingen)!
Uiteraard kan je ook voor een midweek of een weekeinde een bungalow huren. De tarieven vind je op
onze pagina www.vakantieoordenenergie.nl onder Reserveren en het tabblad Tarieven.
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Beste leden,
Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van 2017 met informatie over de vakantieparken.
Afgelopen maart, tijdens de jaarlijkse klusweek op park Boszoom, zijn veel onderhoudsklussen
uitgevoerd. Wij bedanken daarvoor de vele vrijwilligers die hebben geholpen met snoeien, schilderen
e.d.
Het is alweer volop zomer. Heeft u nog geen vakantie geboekt, maar wilt u er nog wel op uit? Boek
dan lekker een weekje op park Boszoom, hier zijn nog enkele bungalows beschikbaar.
Het bestuur van de stichting wenst u een hele prettige zomervakantie.

Van links naar rechts: Ronald Kuijken (Penningmeester), Ger Dirks (Technische zaken), Anja Voorburg (Klantcontacten), Peter van der Have (Technische
zaken), Arie van den Bos (Voorzitter) en Carla Jager (Secretaris)

Doe ook mee met de fotowedstrijd
Win een gratis weekeinde weg. Doe mee met de fotowedstrijd.

Staat een extra vakantie of weekeinde weg naar park Boszoom
nog op jouw wensenlijstje voor dit jaar? Of heb je inmiddels al een van onze vakantiewoningen
gereserveerd?
Zo niet, maak alsnog een reservering en doe mee met onze fotowedstrijd. Hiervoor zijn drie thema’s
geselecteerd: emotie, sprookjesachtig en natuur.
Stuur je mooiste foto met een kleine omschrijving zoals wanneer en waar de foto is gemaakt naar
fotowedstrijd@vakantieoordenenergie.nl en maak kans op een gratis weekeinde (buiten
schoolvakanties 2017) in een van onze 4 of 6 persoons bungalows (m.u.v. Vesta) op park Boszoom in
Rhenen.
De sluitingsdatum is 25 september 2017. De ingezonden foto’s worden beoordeeld door het bestuur.
De winnende foto zal worden geplaatst in onze nieuwsbrief.
We zijn benieuwd naar de inzendingen!

Nieuws uit Ouddorp
Nieuwe televisie in de Strandplevier en Scholekster
In vakantiewoningen in Ouddorp zijn eind juni nieuwe tv's geplaatst.
Onze huidige toestellen waren aan vervanging toe. Daarnaast is
gebleken dat een afstandsbediening voor zowel de schotelantenne als
voor de tv nogal eens voor verwarring zorgde, met als gevolg dat
beheerder Wim op vrijdagavond wel eens moest afreizen naar onze

gasten om uitleg te geven over het gebruik. Dat is nu verleden tijd zodat Wim in alle rust kan genieten van zijn
kopje koffie.

Wat leveren de zonnepanelen op
In september 2016 zijn op ieder dak van beide bungalows in Ouddorp 12 zonnepanelen geplaatst.
Scholekster heeft tot nu toe 1738 kWh opgewekt, Strandplevier
2368 kWh. Dit zal een positief effect hebben op de eindnota van
onze energieleverancier. Het verschil in opgewekte elektriciteit
werd al een week na installatie duidelijk, naar de oorzaak hebben
we wat langer moeten zoeken.
Het verschil in opgewekte energie werd veroorzaakt door een terugkerende storing van de omvormer waar we je graag over informeren.

Als de opgewekte stroom meer is dan het energieverbruik in de woning, wordt die opgewekte stroom op sommige
momenten terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Dat is natuurlijk mooi, zal je denken, want dat is de bedoeling
van de zonnepanelen. Die terug levering van stroom zorgt echter voor wisselingen in de spanning welk kan oplopen
tot 248 volt i.p.v 230 volt. En dat hoort niet. Oorzaak: de bungalows zijn aangesloten op het einde van een oude,
dunne elektriciteitskabel.
De omvormers, geplaatst in de cv-ruimte, treden daardoor in storing waardoor de zonnepanelen geen stroom meer
opwekken. Als dan ook nog t.g.v. het warme weer de temperatuur in de cv-ruimte, onder het dak van het huis, af
en toe te hoog oploopt, ontstaat er ook om die reden weer een storing. Om de panelen weer maximale energie te
laten opwekken, is in het dak en de toegangsdeur van de cv-ruime een extra ventilatie-

kanaal aangebracht. Ook zal Stedin binnenkort de oude, dunne elektriciteitskabel vervangen voor een dikke, nieuwe kabel. Daarna kunnen de panelen weer op volle toeren
draaien.
We zijn Stedin er erg dankbaar voor hun medewerking.

Nieuws uit Rhenen
Burgers’ Zoo succes
Van onze gasten horen we dat Burgers' Zoo een fantastisch alternatief
is voor Ouwehands Dierenpark. De toegangskaarten kunnen onze
gasten zowel bij de reservering als bij aankomst op het park bij de
beheerder kopen. En daar wordt goed gebruik van gemaakt. Dat is
natuurlijk niet zo vreemd want wij geven onze gasten meer dan 50%
korting op een kaartje. En dat is niet niks!

We krijgen super leuke reacties zoals: "Wat een prachtige dierentuin met ook nog een leuke speeltuin erbij", "Fijn, ik was al
zo uitgekeken op Ouwehands, maar ja het zat er bij he".

Maar ook deze: "Dit is toch wel erg jammer! Ik begrijp best dat u uw uiterste best heeft gedaan om iets met Ouwehands
Dierenpark af te spreken! We gingen graag elke dag, dat kan nu niet meer".

Inderdaad, dat kan niet meer. Maar wie weet hanteert Ouwehands volgend jaar een ander toegangsbeleid en
kunnen we wellicht wel beide parken gaan aanbieden.

Schilderwerk 6 persoons bungalows
In het voorjaar zijn de 6 persoons bungalows aan de buitenkant geschilderd
door een schildersbedrijf. Het bruin is vervangen door modern grijs. Wij
zijn erg blij met het resultaat.
De windschermen op de terrassen die nu nog deels groen zijn, worden ook
aangepast zodat het weer een mooi geheel is.

Internet verbeteren
Een stabiele wifi internet verbinding op een vakantiepark is tegenwoordig een belangrijke
voorwaarde voor vakantiegangers. Zo ook voor onze gasten.
Helaas op park Boszoom was de verbinding niet altijd stabiel. Waardoor dat kwam, leggen we
graag aan je uit.
De internetinstallatie maakte gebruikt van zendmasten en antennes waarover het draadloze wifi signaal
beschikbaar werd gesteld. Bij toename van het aantal bladeren aan de bomen, viel de verbinding soms uit. En dat
konden onze gasten niet altijd waarderen. Je zal maar net een leuke film aan het downloaden zijn…..
“Daar moeten we wat aan doen”, vond het bestuur. Zodoende is contact gelegd met het bedrijf dat ook het
internet bij Landall Greenparks heeft aangelegd. En het resultaat mag er zijn; De

complete installatie is vervangen, het internetsignaal loopt nu via een COAX kabel en
in elke bungalow is een modem geplaatst. Hiermee investeren we in een kwalitatief
goed en stabiel internet met het oog op de toekomst.
We horen graag wat je ervaringen zijn.

Nieuws uit Rhenen
Reserveer nu voor de Vierdaagse Nijmegen 2018
U kunt nu al een bungalow reserveren voor de 4-daagse van Apeldoorn of
Nijmegen in 2018.
Reserveren (alleen per email) kunt u voor een week (vrijdag-vrijdag
/maandag-maandag) of midweek (maandag-vrijdag) in de periode van 6 tot 23 juli 2018 en ontvang 10% korting.
Stuur uw email naar verhuur@vakantieoordenenergie.nl en vermeld daarin uw naam, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, aantal personen en de bungalow waar
uw voorkeur naar uitgaat. U kunt niet voor iemand anders reserveren, bij aankomst wordt uw
legitimatie gecontroleerd.

Operatie bed geslaagd
Ieders nachtrust is ons wat waard. Daarom zijn in alle bungalows in maart
nieuwe boxsprings geplaatst.
Op veler verzoek is de maat niet meer 80 cm

breed maar 90 cm breed.
We hopen dat iedereen heerlijk slaapt en lekker
uitgerust wakker wordt.
We hebben al vragen gehad van onze gasten waar deze bedden te koop zijn, ze slapen
heerlijk.

Kat sloopt interieur Aurora
Nadat een kat in zijn eentje een feestje had gevierd in Aurora, trof de

beheerder na vertrek van zijn baasjes
een flink beschadigd interieur aan.
Natuurlijk is
de borg
ingehouden
maar daar
koop je
geen
nieuwe meubels voor. Onlangs zijn een nieuw
bankstel, 2 fauteuils en 4 eetkamerstoelen
bezorgd. Een flinke en onverwachte onkostenpost.
Degene die Aurora huurt, kan weer heerlijk zitten
op nieuw meubilair.

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

Onderhoudskalender
Voor 2017 is de onderhoudskalender behoorlijk gevuld.


Een aantal vrijwilligers heeft zaterdag 24 juni de regen getrotseerd

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

en werkzaamheden verricht op park Boszoom. "Alweer?" hoor ik je

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

denken. Ja, ja, want het park willen
we op en top hebben en houden.

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

Per E-mail:
secretariaat@vakantieoordenenergie.nl



Nieuwe naambordjes zijn geplaatst op
de bungalows

Per post: Rietdekker 25, 3171 HK
Poortugaal



De buitenkant van de werkplaats c.q.
wasruimte is schoongemaakt



Een groot aantal struiken is gesnoeid
en een kleine dode boom omgezaagd


Wil jij ons ook eens een keertje helpen met het

snoeien van de struiken? Wij kunnen namelijk altijd
handjes gebruiken.

Gaslek op park Boszoom
Op 12 april heeft Stedin slimme elektra meters geplaatst in alle bungalows. Toen de volgende dag na het wisselen
van de grote gasmeter in de wasserette de lekdichtheid werd gecontroleerd, is er een gaslek geconstateerd. Dit
betekende dat de gastoevoer afgesloten moest worden totdat het lek verholpen zou zijn.
Vervolgens werd door een storingsteam van Stedin met een ‘sleepnet’ gezocht naar het lek. Er bleek bij bungalow
Diana in de tuin een tweetal lekkages te zitten. De Stedin medewerkers hebben vakkundig de lekkages gerepareerd. Zo rond 16:00 uur was het werk afgerond en werd het
sein veilig afgegeven.
Parallel hieraan waren er al 15 warmtekachels besteld en gebracht die als alternatieve verwarming konden dienen in de

bungalows. Het park was namelijk compleet verhuurd voor het
Paasweekend! De kachels konden ongebruikt weer retour en de
huurders konden gelukkig veilig en zonder zorgen de
“Paasdagen in”.

