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Beste vrienden van Vakantieoorden Energie,
Tijdens de jaarlijks terugkerende klusweek in maart, vindt er groot onderhoud plaats op
park Boszoom. De woningen worden dan niet verhuurd, want beheerders, vrijwilligers en
bestuursleden pakken samen diverse klussen op en elke woning ondergaat een grote
schoonmaakbeurt.
De Technische Commissie stelt vooraf een lijst op met allerlei werkzaamheden die deze
week kunnen (moeten) worden uitgevoerd. Denk aan het schoonmaken van de terrassen,
de aanleg van extra buitenverlichting, het schoonmaken van de speeltuin, een algehele
interieurcheck, grasmaaien, kleine reparaties, etc. Er worden specialisten ingehuurd voor
o.a. schilderwerkzaamheden, CV-onderhoud, schoorsteenvegen en bosonderhoud.
Het is altijd een heel gezellig week, waarin alle vrijwilligers samen veel werk verrichten en
veel plezier hebben.
Dit jaar was de opzet als gevolg van corona aangepast. Waar we normaliter elke ochtend
in een grote bungalow onder het genot van een kopje koffie samen de dag starten en de
taken verdelen, was voor dit jaar per woning, dus per echtpaar, een kluslijst opgesteld en
waren er geen gemeenschappelijke activiteiten gepland. Heel erg jammer, maar afstand
houden in deze tijd is wel belangrijk.
We danken alle beheerders en vrijwilligers voor hun inzet tijdens de klusweek. We gaan
er graag van uit dat onze gasten de inzet van deze vrijwilligers weten te waarderen.
Gelukkig blijkt dat ook uit de reacties na afloop van een vakantie in een van onze
woningen. Ontvingen we vroeger wel eens klachten, tegenwoordig ontvangen we steeds
vaker complimenten. Daar zijn wij erg blij mee.

Bungalows Grebbe, Rhenus en Minerva gerenoveerd
In november/december 2020 zijn de bungalows Minerva, Grebbe en Rhenus opgeknapt.
Op de keuken en de bedden na, is alles vernieuwd. In Rhenus worden de badkamer en
het toilet in november verbouwd, in Grebbe en Minerva is dat inmiddels gebeurd. We
hebben veel complimenten ontvangen over de veranderingen.

Overkapping fietsen
Zoals je wellicht weet, bieden we in samenwerking met de firma
Meijer fietsverhuur aan. In 2019 en 2020 is hier ruimschoots
gebruik van gemaakt.
Heb je een fiets gehuurd, dan is het verzoek deze aan het einde
van de huur, te plaatsen in het fietsenrek naast het informatiebord.
Binnenkort wordt het fietsenrek overdekt en hebben we een echte
fietsenstalling.
We zien in de praktijk dat deze fietsen op de wisseldag na een
korte inspectie door de fietsenmaker voor de volgende gasten
worden klaargezet in de schuur naast de gehuurde bungalow.
In de fietsenstalling is ook ruimte om de skelter droog te parkeren. Er wordt een tweede
skelter aangeschaft, zodat onze jonge gasten fijn kunnen spelen.

Renovatie Beheerderswoning Boszoom
Op vrijdag 3 september start de verbouwing van de
beheerderswoning. De beheerders zullen enkele weken
logeren in Rhenus, maar de receptie blijft gewoon open
voor het ontvangen van de gasten.

Overdekte speelruimte
Om de vakantie van onze (jeugdige) gasten aangenamer te maken, wordt nog voor de
zomerperiode een overdekte speelruimte gerealiseerd. Deze speelruimte wordt gemaakt
naast de bestaande werkplaats/wasruimte aan de kant van bungalow Rhenus. We
creëren daar een overkapping, die voldoende ruimte biedt aan bijvoorbeeld een
tafeltennistafel, dartbord etc. We zijn nog op zoek naar leuke ideeën om het aanbod zo
compleet mogelijk te maken.
U mag uw ideeën met ons delen via info@vakantieoordenenergie.nl

Nieuwe schuifpui Castor en Pollux
Op 8 en 9 maart zijn nieuwe schuifpuien geplaatst in
Castor en Pollux. De schuifdeuren gaan weer soepel open
en dicht.

Binnenkort er nog even tussen uit?
Maak gebruik van onze aanbiedingen.
Paas midweek 30% korting
aankomst dinsdag 06-04, vertrek vrijdag 09-04.
Kijk op onze website op welke bungalows je deze
korting ontvangt.
Aanbieding Pollux
6 nachten aankomst dinsdag 06-04 voor € 319,10 nachten aankomst dinsdag 06-04 voor € 529,-

Heb je nog geen vakantie geboekt? Wacht dan niet te lang
met reserveren. Ouddorp is voor dit jaar helemaal vol
geboekt, de boekingen voor Boszoom zijn ook nog nooit zo
hoog geweest.
Wij zijn er trots op en verwelkomen je graag op een van
onze parken.
Met vriendelijke groet
Carla Jager
Voorzitter
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