Nieuwsbrief Camping Laône 37
Het nieuwe seizoen
is begonnen!
Wij hebben er weer zin in!
We hopen op net zo’n mooie
zomer als vorig jaar.

De eerste nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is bedoeld om
iedereen op de hoogte te houden
van de voortgang van onze ‘nieuwe’
camping in 2016. We zullen deze
nieuwsbrief ook op de website
plaatsen. Hebt u nog geen e-mail
adres doorgegeven, doet u dit dan
snel, zo mist u niets!!! Ook als u niet in
bezit bent van een e-mailadres, geeft
u dit dan aan ons door. Wij kunnen er
dan voor zorgen, dat u een papieren
versie ontvangt. Het is de bedoeling

om deze nieuwsbrief een aantal keren
per jaar uit te geven. In ieder geval
aan het begin van elk seizoen. We
kunnen zo makkelijker inspelen op de
actualiteit en u zo snel op de hoogte
brengen als er nieuws is. Deze eerste
nieuwsbrief nog een proef, heeft u
nieuws, opmerkingen of
verbeterpunten meldt het ons!
belangen@campinglaone37.nl

Mutaties 2014
Afgelopen winter hebben de
volgende wijzigingen plaats
gevonden:


Fam. Trouw van plaats 91heeft
hun plek opgezegd.



Fam. de Bruijn van plaats 60
heeft hun plaats opgezegd.



Mevrouw Verver is helaas aan
het eind van vorig seizoen
overleden, haar caravan
wordt overgenomen door
haar zoon Rudolf Verver, deze
familie verhuist van plek 23
naar plek 40.
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Fam. Jolink heeft de caravan van
Rudolf Verver overgenomen, zij
verhuizen dus van plek 45 naar
plek 23.



Fam. Adriaanse heeft de
caravan overgenomen van de
familie Jalink, zij verhuizen van
plek 14 naar plaats 45.



Fam. Sylvester van plaats 25
hebben hun plaats opgezegd.



Welkom aan onze nieuwe
seizoensgasten!

Let op!
Heeft u spullen
in het
speelhuisje
staan?
Wij willen u vriendelijk
verzoeken vòòr het
paasweekend al uw
spullen uit het speelhuisje
te halen. De eerste
kinderactiviteit vindt
namelijk plaats in het
paasweekend. Het huisje
heeft dit jaar zo vol
gestaan dat het bestuur
heeft besloten dat het
niet meer mogelijk is
plastic tuinmeubels op te
slaan in het huisje. U zult
deze op uw eigen plek
moeten opslaan,
bijvoorbeeld onder een
zeil.
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Wi-Fi

Camping Laône 37
Laône 37
4325 EJ Renesse
Telefoon: 0111-462975
Fax: 0111-463290
Email algemeen:
info@campinglaone37.nl
Email belangenvereniging:
belangen@campinglaone37.nl
Email stichting:
stichting@campinglaone37.nl
Email redactie:
belangen@campinglaone37.nl
Website:
www.campinglaone37.nl

Vacature
Het stichtingsbestuur is op zoek
naar uitbreiding. Goed met
cijfers en interesse om
penningmeester te worden,
neem contact op met het
stichtingsbestuur:
stichting@campinglaone37.nl

Zoals u misschien al heeft gelezen in
de stukken die u van de stichting heeft
ontvangen rond de jaarwisseling, zal
er komend seizoen een beperkt Wi-Fi
signaal zijn op onze camping. De Wi-Fi
zal bereik hebben rondom het
kantoor, bij de toegangspoort en bij
de picknick tafel in de speeltuin. Het
Wi-Fi is gratis, vraag er naar bij de
beheerder. Mocht er door
omstandigheden geen ontvangst zijn,

meldt ook dit bij de beheerder. Helaas
kunnen wij niet garanderen dat dit per
direct opgelost kan worden, het is
tenslotte gratis.

Klusjesdag
Op de laatste zaterdag van
september is afgelopen seizoen de
eerste klusjesdag georganiseerd door
Jack en Marijke. Het was de bedoeling
om met een grote groep mensen het
achterstallig snoeiwerk aan te pakken.
Nu dat is gelukt! Een uitgebreide
fotoreportage is te vinden op de
website. De catering was uitstekend
verzorgd: iets lekkers voor bij de koffie,
2 soorten soep en broodjes met divers
beleg. Voortaan wordt er vaker een

klusjesdag georganiseerd, in ieder
geval op een zaterdag na Pasen om
het hek van de paardenweide te
repareren/vervangen en op een
zaterdag aan het eind van het seizoen.
Vele handen maken licht werk en het
was ontzettend gezellig om de medekampeerders eens op een andere
manier te leren kennen. Aanmelden
voor klusjesdagen graag via:
belangen@campinglaone37.nl

Nieuw bestuurslid van de stichting: Jan van der Leest
Na het overlijden van onze voorzitter
van de stichting Jan Vorstenbosch, is
het bestuur op zoek gegaan naar
vervanging, deze hebben zij

gevonden in de heer Jan van der
Leest. Jan stelt zich voor in het infoblad
voor kampeerders van Laône 37,
uitgave 2014.

Wim van Alebeek
Helaas is de heer Wim van Alebeek,
penningmeester van de stichting
afgelopen winter getroffen door een
hersenbloeding. Inmiddels verblijft hij in
een revalidatiecentrum. Vanaf deze
plaats, heel veel succes en sterkte met

revalideren namens iedereen. Wilt u
hem een kaartje sturen?
Wim van Alebeek
p/a Revalidatiecentrum Tolbrug
Henri Dunantstraat 7
5223 GZ 's-Hertogenbosch

Agenda 2014
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Za. 5 april

start campingseizoen

Za. 19 april

kinderactiviteit: paaseieren verven

Zo. 20 april

kinderactiviteit: paaseieren zoeken met de paashaas

Za ? april/mei

Klusjesdag, vervangen/repareren hek paardenweide

Za. 26 juli

jaarvergadering belangenvereniging

Za ? sept.

klusjesdag

Za 18 oktober

einde campingseizoen
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