Nieuwsbrief Camping Laône 37
Corona virus

Seizoen 2020
Afgelopen winter is er weer hard gewerkt om de camping klaar te
maken voor seizoen 2020. Naast het gebruikelijke onderhoud is er
een nieuwe overkapping geplaatst aan het toiletgebouw, zodat de
aansluiting van de tent op het toiletgebouw beter is en dus de
barmedewerkers ook lekker droog staan. Verder is de wal gesnoeid
en uitgedund, zijn is een extra lantaarnpaal geplaatst, is de speeltuin
van nieuw zand voorzien en konijnen-proef gemaakt en zijn de
brandblussers gecontroleerd en waar nodig vervangen.

Waterdruk op de camping

In verband met het
coronavirus zijn we
genoodzaakt de camping
te sluiten tot vrijdag 17
april. We volgen uiteraard
de aanwijzingen van de
regering en zullen
proberen u zo goed
mogelijk op de hoogte te
houden. Op 21 maart
14:36:01 is door de
veiligheidsregio Zeeland
het verzoek gedaan – Kom
als (dag)toerist niet naar
Zeeland; stel bezoek uit.
Deze melding is ook
vertaald in het Duits. De
actualiteit kunt u volgen
via:
https://www.zeelandveilig.
nl/meldingen/zeeuwsemaatregelen-coronavirus

De waterdruk liet in het hoogseizoen nog wel eens te wensen over.
Vooral achter op de camping was dit een probleem. Kort geleden is
de watermeter voor op de camping vergroot en binnenkort wordt
ook de aansluiting op de Laône verbeterd. We hopen dat hiermee
de problemen verholpen zijn.

Poortbediening
Er is op Schouwen-Duiveland een nieuw systeem ontwikkeld om
hulpdiensten (voornamelijk de ambulance dienst) makkelijker
toegang te verlenen tot alle campings. Hiervoor is een speciale
zender geplaatst in de kast van onze poort. Iedere ambulance kan
hiermee op afstand altijd onze poort openen. In hun
navigatiesysteem wordt ook een plattegrond van de camping
opgenomen. Mocht u een ambulance nodig hebben en dus 112
bellen, geeft u dan ook uw plaats nummer door!

Markt *
De woensdag markten in Renesse zijn van woensdag 15 april tot en
met woensdag 30 september van 08.00 - 15.00 uur
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Vuilafvoer

Camping Laône 37
Laône 37
4325 EJ Renesse
Telefoon: +31-(0)111-462975
Beheerder: +31-(0)6-53750593
Res.beheerder: +31-(0)6-53750594
Email algemeen:
info@campinglaone37.nl
Email belangenvereniging:
belang@campinglaone37.nl
Email stichting:
stichting@campinglaone37.nl
Website:
www.campinglaone37.com

We proberen de vuilafvoer zo gestroomlijnd mogelijk (en dus zo
goedkoop mogelijk) te laten verlopen. We hebben hier uw
medewerking voor nodig:
Groen container: gras, tuinafval, groente- en fruitafval
geen graszoden en aarde (vraag de beheerder! dit mag op
een bepaalde plek op de wal gestort worden, het is te zwaar
voor de groen container)
Papier container: papier, karton (maak dozen plat)
Glas container: flessen en potten van glas
Oud ijzer: alles van ijzer, staat in de hoek van de milieustraat
Plastic: hiervoor is (nog) geen container beschikbaar, kunt u
thuis makkelijk plastic afval inleveren, dan mag u natuurlijk uw
plastic afval mee naar huis nemen 
Restafval: al het overige afval
Grof afval: kan niet op de camping achter gelaten worden.

Wassen en drogen
Afgelopen seizoen was het niet altijd mogelijk om op maandag
of dinsdag te wassen. We willen deze service verbeteren, maar
hebben daarbij uw hulp nodig. We willen nogmaals proberen
met een intekenlijst te gaan werken. Het wasmachinegebouw
is dan overdag altijd open en binnen hangt een lijst, hierop vult
u altijd naam en plaats nummer in, aantal was- en
droogbeurten en de datum en tijd. Op de eerst volgende
mogelijkheid gaat u betalen bij beheerder. Meld het als u merkt
dat er iemand voor u wast/droogt, zonder de lijst te hebben
ingevuld. We zijn een kleine camping en het zou toch mogelijk
moeten zijn, dat iedereen eerlijk zijn/haar deel betaalt.
Belangrijk is wel dat als u caravan verhuurt, u uw huurders
duidelijk instructie geeft hoe het op onze camping werkt.
Uiteraard zullen we ook een instructie ophangen naast de
intekenlijst. Een andere optie is muntenautomaten installeren,
maar dit brengt best hoge kosten met zich mee, met als gevolg
dat het wassen en drogen veel duurder gaat worden.

Agenda 2020 *onder voorbehoud Corona maatregelen
vr. 17 april
za. 23 mei
vr. 12 juni 12.00 -21.00 uur
do. 25 t/m za. 27 juni
vr. 24 juli t/m wo 29 juli
za. eind juli (datum volgt)
zo. 9 augustus
za. 15 augustus 2020
vr. 4 t/m zo. 6 september
za. 19 september
za 24 oktober
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opening campingseizoen
Renessedag (geannuleerd)
Winterkerstmarkt
Concert at Sea
kermis
Jaarvergadering belangenver.
Giro di Schouwen-Duiveland
Beachboom
Festival aan Zee
Fjoertoer
sluiting campingseizoen
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