Nieuwsbrief Camping Laône 37
Belangenvereniging
Als het goed is heeft
u bericht van de
belangenvereniging
ontvangen over het
digitaal houden van
de algemene
ledenvergadering. U
wordt door hen op
de hoogte
gehouden.

Bestuurswisselingen Stichting
De secretaris van de Stichting Piet Blom heeft vorig jaar aangegeven
te willen stoppen met zijn functie. Piet heeft ongeveer 20 jaar geheel
vrijwillig het secretariaat van de Stichting bemand. Wij willen hem
ontzettend bedanken voor al zijn werk. Het bestuur neemt op
passende wijze afscheid van hem. Marina Rietbroek volgt hem op, zij
loopt al een tijdje mee in het bestuur.
Naar aanleiding van de sollicitatieprocedure vorig jaar voor een
nieuw bestuurslid om Jan van der Leest op te volgen, heeft het
bestuur Ron van Alebeek (plaats 22) gekozen uit de diverse
sollicitanten. We denken met de (bouw)technische ervaring van Ron
een goede aanvulling in het bestuur te hebben gevonden. Welkom
Ron! Hij loopt voorlopig in het bestuur mee om ervaring op te doen. In
principe volgt hij Jan per 1 januari 2021 op. Jan blijft gelukkig daarna
voor het bestuur beschikbaar voor advies en hulp!

Beheerder
(kantoortijden wijzigen weer naar normaal)
In de weekenden en in de vakanties zijn Jack en Marijke de
beheerders. U kunt hen bereiken tijdens onderstaande kantoortijden.
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 onder telefoonnummer: 06-53750593.
Doordeweeks (buiten vakanties) is er een reserve beheerder, deze is
te bereiken op 06-53750594. Sla deze nummers op in je mobiel! Links
naast de deur van het kantoor hangt de informatie wie er op dat
moment beheerder is.
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In verband met
Corona is er besloten
de grote tent niet op
te zetten in de
vakantieperiode. Het
is te lastig om hier de
anderhalve meter
regel na te kunnen
leven. Ook zullen er
geen activiteiten
georganiseerd
worden.
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Advies brandweer

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
Belangrijke links:
website Zeeland veilig
website veiligheidsregio Zeeland
website RIVM
website Rijksoverheid
informatie in het Duits:
Informationen auf Deutsch
Oft gestellte Fragen

De brandweer is eind juni langs geweest voor een controle. Zij
hebben een aantal aanbevelingen gedaan, die wij graag met
u delen:
 Zorg voor een EHBO trommel in de caravan. Uiteraard is
bij de receptie een trommel aanwezig, maar aangezien
de receptie niet altijd geopend is, kan kostbare tijd
verloren gaan
 Plaats een rookmelder in de caravan
 Indien in de caravan een geiser aanwezig is, plaats dan
ook een CO2 melder. Tegenwoordig zijn er ook combimelders (rook en CO2 ineen) te verkrijgen.
 Er mogen maximaal 2 gasflessen per plaats aanwezig zijn
 Let op houdbaarheidsdatum van de gasslang. De
Stichting zal op aantal flessen en gasslang dit jaar
controleren

Toiletgebouw weer volledig open per 23 juni
Het toiletgebouw is per 23 juni weer volledig in bedrijf. Ook de
damesdouche is weer open. Wel blijft de 1,5 meter regel van
toepassing.

Wasmachinegebouw weer open per 15 juni
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. 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.

Agenda 2020
Voor de agenda verwijzen wij u naar de volgende websites,
i.v.m. Coronavirus COVID-19 is niet altijd duidelijk welke
evenementen, excursies en tentoonstellingen doorgaan, hier vindt u
de up-to-date informatie:
https://renesseaanzee.nl/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/eilanden/schouwenduiveland/dorpen-en-steden/renesse/
https://renesse.com/nl/
Za. 24 oktober 2020
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sluiting campingseizoen
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