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

Belangenvereniging
De nieuwsbrief van 2019
Afgelopen winter is er weer hard gewerkt op de camping. Het
speelhuis is geheel geverfd en voorzien van nieuwe rolgordijnen. Ook
in het verhuurhuis is de elektriciteit verbeterd, er zijn nieuwe meubels
aangeschaft en een nieuw hek geplaatst om de tuin. Er is onderhoud
gepleegd aan groenvoorziening en wegen, langs de weg zijn wat
bomen gekapt en ook bij de weide is een nieuw hek geplaatst.

Huisvuil

Vriendelijk verzoek
van de belangenvereniging of de
leden en de
begunstigers hun
contributie willen
voldoen vóór 1 mei
a.s.

De prijzen van het ophalen van het huisvuil zijn wederom gestegen.
Een container legen kost per standplaats al snel ongeveer € 1,- per
container. Laten we met elkaar proberen de kosten zoveel mogelijk
te beperken. Dit kan door:
*papier en karton, goed klein en plat te maken, hierdoor kan er meer
in de container (we betalen per container niet per kilo).
*container goed vol te maken, pas een volgende container in
gebruik nemen als de 1e echt vol is. Gebruik dus altijd de container,
die vooraan staat en niet een omgedraaide container.
*afval goed scheiden, papier en karton, groenafval, oud ijzer en
glaswerk apart en niet bij het restafval.
*plastic apart inzamelen, is voor de camping nog niet rendabel,
uiteraard houden wij dit wel scherp in de gaten. Hulde aan de
kampeerders, die hun plastic afval mee naar huis nemen na het
weekend en thuis gescheiden inleveren.
*grof afval moet mee naar huis worden genomen.
*oud ijzer in de daarvoor bestemde bak, hier geen drinkblikjes etc.
ingooien i.v.m. ongedierte/wespen.
Heeft u nog vragen of is een container vol, meldt u dan even bij
beheerder. Laten we hier met elkaar een succes van maken (en
kosten besparen)!
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Verzekering
Het spreekt vanzelf dat iedere kampeerder zelf
verantwoordelijk is voor het verzekeren van zijn caravan. Denk
aan opstal, inboedel, brand, glas etc. Ook een particuliere
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt door het bestuur
aanbevolen. Onze Duitse en Belgische kampeerders moeten
goed informeren hoe dit voor hen (met eigendom in het
buitenland) geregeld is.

Controle bebouwing
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 bestuur gaat komende periode controleren of de
bebouwing op iedere plaats nog volgens de regels is.
Bebouwing of verandering in de bebouwing moet altijd
(schriftelijk) worden aangevraagd bij het bestuur.

Kantoortijden
De kantoortijden blijven hetzelfde als vorig jaar.
Zaterdag
10.30 – 12.00 uur
Zondag
11.00 – 12.00 uur
Doordeweeks (tijdens vakantie) en feestdagen 11.00 – 12.00 uur
Wij verzoeken u vriendelijk om u aan deze tijden te houden.
Voor (ernstige) calamiteiten is de beheerder uiteraard ook
buiten deze tijden bereikbaar.

Onderhoud wegen
Het onderhoud aan de wegen op de camping wordt
gedeeltelijk uitbesteed aan Braber Groenvoorziening. Zij kunnen
echter niet langs de randen onkruid en mos verdelgen, omdat
ze dan uw gras beschadigen/verbranden. We vragen een
ieder om tijdens het seizoen de weg voor uw eigen plaats tot
de helft schoon te houden (de andere helft doen de
overburen).

Agenda 2019
za. 30 maart 10.00 uur
wo. 1 mei
zo. 19 mei
za. 1 juni
za 8 t/m ma 10 juni
do. 27 t/m za. 29 juni
vr. 26 juli t/m wo 31 juli
za. 27 juli
vr. 6 t/m zo. 8 september
za. 14 september
za. 26 oktober
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opening campingseizoen
Kids@Sea
marathon, hele en halve van
Renesse
Renessedag
vliegerfestival
Concert at Sea
Kermis
Jaarvergadering belangenver.
Festival aan zee
Fjoertoer
sluiting campingseizoen
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