Nieuwsbrief Camping Laône 37
Klusdag
3 oktober is er weer de
jaarlijkse klusdag. Vanaf
10:30 uur is iedereen van
harte welkom. Geef je even
op via de
Whatsapp-groep of via
info@campinglaone37.nl,
dan weten we op hoeveel
vrijwilligers we kunnen
rekenen.

Kort Nieuws
Stichting Landschapsbeheer
Zeeland gaat komende
Bij controle van de gasslangen en drukregelaars is gebleken dat er
winter het weiland naast de
toch wel wat mankementen waren bij de diverse caravans. Om dit in camping wat onder Natura
de toekomst te voorkomen heeft het bestuur besloten aan het begin
2000 valt opknappen. Er
van het seizoen 2021 iedereen te voorzien van een nieuwe gasslang
wordt een extra poel
en drukregelaar. Alle caravans hebben dan dezelfde verloopdatum. gegraven, een wal aan de
We vragen aan jullie om door te geven welke optie jullie wensen:
wegzijde gemaakt, deze
A.
Hoeveel mbar?
wordt met bomen en
1.
30 mbar
struiken beplant. Het
2.
40 mbar
speelveld voor de kinderen
blijft behouden. Dit project
B. Welke aansluiting?
wordt volledig
1.
gesubsidieerd.

Gasslangen en drukregelaars

Snoeien wal
Het is absoluut verboden zelf
de wal te snoeien. Dit kan
ons de vergunning kosten.

2.
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Graag ontvangen wij van iedereen hun keuze onder vermelding van
plaats nummer, dus bijvoorbeeld:
Plaats 55 A1 B1 via de Whatsapp groep of via
info@campinglaone37.nl. Wie een 2e set aan wil schaffen voor
gasbarbecue of extra aansluiting in de schuur, kan dit eveneens
doorgeven. De kosten voor een 2e set bedragen €5,00. Begin van het
nieuwe seizoen kun je de set(s) ophalen bij de beheerder. Wij
verzoeken jullie de gasslang en drukregelaar voor 1 mei 2021 te
monteren, dan zal daarna weer een controle plaats vinden.
Voor de goede orde nog even wat regels op een rij:
 Gasflessen mogen alleen recht op staan, een liggende fles is uit
den boze.
Camping Laône 37
 Maximaal 2 gasflessen (van max. 15 kg/liter per stuk) per
Laône 37
standplaats.
4325 EJ Renesse

Het is verboden een aangesloten fles in de schuur te hebben
Telefoon: +31-(0)111-462975
Beheerder: +31-(0)6-53750593
staan, deze moet buiten staan.
Res.beheerder: +31-(0)6-53750594
 Voor opslag mag een niet-aangesloten fles wel in de schuur
staan
Email algemeen:
 Gasslang mag een maximale lengte hebben van 1 meter
info@campinglaone37.nl
 Met ingang van seizoen 2021 wordt het verplicht de gasfles in
Email belangenvereniging:
een gaskist te plaatsen. Deze moet goede ventilatie hebben.
belangen@campinglaone37.nl
Aangezien gas zakt, moet er ventilatie-gaten aan de
Email stichting:
onderkant van de gaskist zitten.
stichting@campinglaone37.nl
 Er mag 1 gaskist ter grootte van 2 gasflessen worden geplaatst
Website:
of 2 gaskisten ter grootte van 1 gasfles, het is niet de bedoeling
www.campinglaone37.com
dat de gaskist(en) gebruikt wordt/worden als extra
Belangrijke links:
opbergruimte.
website Zeeland veilig
website veiligheidsregio Zeeland
website RIVM
website Rijksoverheid
informatie in het Duits:
Informationen auf Deutsch
Oft gestellte Fragen

Wifi
Wie overweegt om volgend jaar Wifi aan te schaffen, stuur even een
email naar stichting@campinglaone37.nl, dan sturen wij je alle
informatie en prijzen. Ook indien je wilt veranderen van pakket
bijvoorbeeld van S naar M of L, laat het even weten! Graag
ontvangen wij de wijzigingen voor 15 december 2020, zodat we deze
mee kunnen nemen in de factuur van 2021.

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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