Nieuwsbrief Camping Laône 37
Het nieuwe seizoen
is gestart!
Wij hebben er weer zin
in! We hopen op een
nog mooiere zomer dan
vorig jaar.

Vrijwilligers
De eerste nieuwsbrief van 2017
We hebben de nieuwsbrief nieuw leven in geblazen! We zijn van plan
iedereen een aantal keer per jaar te informeren via deze nieuwsbrief.
Graag ontvangen dus van iedereen een emailadres, zodat we de
nieuwsbrief digitaal kunnen verzenden. Heb je nog geen e-mail adres
doorgegeven, doe dit dan snel, zo mis je niets!!!Ook als je niet in bezit
bent van een e-mailadres, geef dit dan aan ons door. Wij kunnen er
dan voor zorgen, dat je 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 ieder seizoen. We kunnen zo
makkelijker inspelen op de actualiteit en u zo snel op de hoogte
brengen als er nieuws is. Heb je nieuws, opmerkingen of
verbeterpunten meldt het ons!

Wist u dat….


Onze camping een eigen WhatsApp groep heeft? Wil je op
de hoogte blijven van allerhande zaken meld je dan via de
beheerders aan voor deze groep.



Het vakantiehuisje al voor het hele seizoen verhuurd is?



De website vernieuwd wordt?



De elektrische installatie 2 jaarlijks gekeurd wordt (Nen3140)
voor het eerst in 2018?



De water installatie wordt 2x per seizoen gecontroleerd op
legionella (mei en augustus)?



Er in het Recron Magazine van februari een leuk stukje over
onze camping stond? Deze als bijlage bij deze nieuwsbrief zit?
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Wij dringend op zoek
zijn naar vrijwilligers
voor het organiseren
van de
kinderactiviteiten in
de schoolvakanties.
Ook zijn we op zoek
naar vrijwilligers die
een gezellige avond
willen organiseren
(denk aan:
mosselfeest, bieren/of wijnfeest,
barbecue, jeu de
boules of dart
competitie etc.) Dus
meld je aan bij het
bestuur of bij de
beheerder! Vele
handen maken licht
werk....
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Adressenbestand
Het bestuur is druk bezig met het updaten van het
adressenbestand. Graag zouden we van iedere kampeerder
het juiste adres, emailadres en (mobiele) telefoonnummers
hebben. Bent u dus verhuisd of heeft u een nieuw (mobiel)
telefoonnummer of emailadres, laat het ons weten via:
stichting@campinglaone37.nl of geef het door aan één van de
bestuursleden.

Vakantiehuisje

Camping Laône 37
Laône 37
4325 EJ Renesse
Telefoon: +31-(0)111-462975
Fax: +31-(0)111-463290

Email algemeen:
info@campinglaone37.nl
Email belangenvereniging:
belang@campinglaone37.nl
Email stichting:
stichting@campinglaone37.nl
Website:
www.campinglaone37.com

Het vakantiehuisje is afgelopen periode flink onder handen
genomen. De vloer in de keuken was erg slecht en is geïsoleerd
en vervangen. Ook is er een nieuwe keuken geplaatst met alle
benodigde apparatuur. Het dak is gerenoveerd om verdere
lekkage te voorkomen. We hopen zo weer een aantal jaren het
vakantiehuisje te kunnen verhuren. Jan van der Leest weer
ontzettend bedankt voor de goede begeleiding van dit werk
en al je tijd!
Het bestuur heeft er hiervoor gekozen om het huisje te
renoveren, omdat nieuwbouw zo net na de hele ombouw een
te hoge kostenpost zou zijn. Over 8-10 jaar wordt bekeken of er
nieuwbouw gepleegd kan worden.

Nieuwe bestuursleden
Wim van Alebeek is het penningmeesterschap aan het
overdragen aan John de Groot, in 2017 zal dit afgerond
worden. John gaat met ingang van de jaarvergadering, het
penningmeesterschap van de belangenvereniging aan
iemand anders overdragen. Marina Rietbroek is ook
toegevoegd aan het bestuur om continuïteit in de toekomst te
kunnen garanderen.

Agenda 2017
za. 25 maart
ma. 24 t/m vr. 28 april
zo. 21 mei
za. 27 mei
vr. 30 juni en za. 1 juli
do. 27 juli t/m wo 2 augustus
za. 29 juli
zo. 6 augustus
vr. 8 t/m zo. 10 september
za. 23 september
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opening campingseizoen
Kindervakantieweek
de halve van Renesse
Renessedag
Concert at Sea
Kermis
Jaarvergadering
Giro di Schouwen-Duiveland
Festival aan zee
Fjoertoer
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