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

Vrijwilliger

De nieuwsbrief van 2018
Afgelopen winter is er weer hard gewerkt op de camping. De poort
bij de ingang is vernieuwd, ook de software was te oud en kon niet
meer geüpdatet worden. De riolering en de vloeren in het kantoor en
badkamer van het verhuurhuis zijn vernieuwd. De dakconstructie
van kantoor en woonhuis is verbeterd.

Huisvuil
Om kosten te besparen hebben we het contract met de huisvuil
ophaler gewijzigd. In principe wordt het restafval iedere maandag
opgehaald. Ze ledigen alleen volle containers, dus is het zorg dat wij
pas een volgende container in gebruik nemen als de 1e vol is.
Gebruik dus altijd de container, die vooraan staat en niet een
omgedraaide container. Het groenafval wordt in principe iedere 14
dagen opgehaald, ook hier geldt, eerst container goed volmaken,
voor de volgende wordt gepakt. Glas en papier wordt op afroep
opgehaald. In drukke tijden (dus veel vuil) kunnen we op afroep de
containers extra laten legen. Heeft u hierover 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)!

Wij zijn op zoek naar
een vrijwilliger, die
de looppoort en wat
staanders groen wil
verven (net als de
rest van het hek).
Dus kun je netjes
verven meldt u bij de
beheerder of bij een
van de
bestuursleden.

Pinnen mag, graag zelfs
Binnenkort is het mogelijk om betalingen bij het kantoor via een
pinapparaat te doen. Dus voor het afrekenen van parkeerkosten,
overnachtingen, gebruik wasmachine, droger etc. hoeft u alleen
maar uw pinpas mee te nemen!
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Digitale televisie

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

We hebben van Delta het bericht gekregen dat Discovery,
Eurosport 1 en TLC dit seizoen terug komen in het digitale
zenderpakket. Vanwege de toevoeging van de zenders
verandert een aantal kanaalnummers. Het zenderoverzicht
wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief verzonden en is ook te
vinden op: www.DELTA.nl/zenderwijziging. In de meeste
gevallen wijzigt de kanaalnummering automatisch, soms dient
u dit handmatig te doen via het installatiemenu van uw digitale
ontvanger of televisie. De camping heeft een contract
afgesloten voor het TV Basis: standaardpakket en het
buitenlandpakket (zie bijlage).

Kantoortijden
Het beheer van de camping is de laatste 2 jaar eenvoudiger
geworden, nu er geen ‘losse’ kampeerders meer op de
camping komen. Ook is er veel minder onderhoud nodig,
omdat er meer is uitbesteed. We hebben daarom besloten ook
de kantoortijden iets aan te passen.
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. Dus
afspraken maken voor wasmachine, droger, afrekenen etc.
graag binnen deze tijden. Voor (ernstige) calamiteiten is de
beheerder uiteraard ook buiten deze tijden bereikbaar.

Overlijdensbericht
In februari hebben wij het bericht van overlijden ontvangen
van Mevrouw Johanna (Jopie) van de Repe-van Oudenaarde.
Jopie was samen met Cent en de kinderen vele jaren
kampeerder op onze camping. Wij condoleren Cent, kinderen
en kleinkinderen met verlies en wensen hun sterkte toe de
komende tijd.

Agenda 2018
za. 24 maart
wo. 2 mei
za. 12 mei
zo. 27 mei
vr. 29 en za. 30 juni
vr. 27 juli t/m wo 1 augustus
za. 28 juli
zo. 5 augustus
vr. 7 t/m zo. 9 september
za. 29 september
zo. 28 oktober
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opening campingseizoen
Kindervakantiedag
Renessedag
de halve van Renesse
Concert at Sea
Kermis
Jaarvergadering belangenver.
Giro di Schouwen-Duiveland
Festival aan zee
Fjoertoer
sluiting campingseizoen
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