Nieuwsbrief Camping Laône 37
Laatste nieuwsbrief
2020
Het seizoen 2020 zit er alweer
op. Ondanks alle
maatregelen die we in het
voorjaar moesten nemen in
verband met het Corona
virus, hebben we toch nog
een prachtige zomer gehad.
Wij wensen iedereen een
goede winter toe en we
hopen elkaar in goede
gezondheid volgend jaar op
de camping te treffen.

Wijzigingen aan de standplaats
Kort Nieuws

Om een hoop discussie achteraf te voorkomen, vragen wij u
alle wijzigingen aan de standplaats (bebouwing, beplanting,
verharding, terras, schuur, stacaravan/chalet, overkapping, bordes
enz.) te overleggen met de Stichting. U kunt de wijziging(en) schriftelijk
aanvragen via stichting@campinglaone37.nl. Wij doen ons best om zo
snel mogelijk te toetsen of aan alle regels (van stichting, gemeente
en/of provincie) wordt voldaan. U ontvangt dan van ons een
schriftelijke goedkeuring. Zonder deze goedkeuring mag u niets
plaatsen/veranderen. Mocht u toch zonder onze goedkeuring
wijzigingen aan uw plaats aanbrengen, dan kan de Stichting deze op
uw kosten laten verwijderen.

Er zijn dit seizoen drie nieuwe
caravans geplaatst op onze
camping. Fam. Wortman
(plaats 25), fam.
Steggerhutte (plaats 32) en
fam. Verver (plaats 34).Heel
veel plezier met jullie nieuwe
onderkomen.

Plastic

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

Afvalscheiding is een hot item op het moment. Het is voor de
camping nog erg duur om aparte containers aan te schaffen voor
het weggooien van PMD-afval (Plastic, Metalen (blik) verpakkingen
en Drankenkartons. Er zijn al kampeerders die deze verpakkingen
mee naar huis nemen, om deze thuis gescheiden weg te gooien. Het
is in Renesse ook mogelijk om PMD-afval weg te gooien. Hiervoor
staat tegenover de Jumbo een ondergrondse container. De opening
is niet heel groot, maar een pedaalemmerzak past er prima in. Dus
gaat u boodschappen doen, neem uw PMD-afval mee. Dat scheelt
ruimte in de containers van de camping en dus ook kosten!

Snoeien wal

Speelweide
Landschapsbeheer Zeeland gaat de weide naast onze camping, die
valt onder het natura 2000 gebied opknappen en aanpassen. Het
speelgedeelte waar we van 1 juli t/m 15 september gebruik van
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mogen maken (hiervoor hebben wij een vergunning) blijft behouden.
Er wordt een grote poel gegraven, de groensingels worden gesnoeid
en er worden nieuwe bomen geplant. Dit alles zal tijdens sluiting van
de camping gebeuren (dec/jan).
Let op: ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen, kinderen
die niet kunnen zwemmen, kunnen niet zonder toezicht spelen op de
speelweide.

Wifi
Wie overweegt om volgend jaar Wifi aan te schaffen, stuur even een
email naar stichting@campinglaone37.nl, dan sturen wij u alle
Camping Laône 37
informatie en prijzen. Ook indien u wilt veranderen van pakket
Laône 37
bijvoorbeeld van S naar M of L, laat het even weten! Graag
4325 EJ Renesse
ontvangen wij de wijzigingen voor 15 december 2020, zodat we deze
Telefoon: +31-(0)111-462975
mee kunnen nemen in de factuur van 2021. Wijzigingen gedurende
Beheerder: +31-(0)6-53750593
Res.beheerder: +31-(0)6-53750594 het seizoen zijn helaas niet meer mogelijk.
Email algemeen:
info@campinglaone37.nl
Email belangenvereniging:
belangen@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

Open dag
Op zondag 10 januari is de camping geopend van 11.00 – 15.00 uur.
De nieuwjaarsreceptie komt helaas te vervallen i.v.m. de Corona
maatregelen. Er is geen koffie met wat lekkers (zelf meenemen dus).
Het verhuurhuis is alleen geopend om gebruik te kunnen maken van
het toilet. Mocht u nog het dorp ingaan of lekker gaan lopen op het
strand, parkeer uw auto dan tijdig buiten de camping!

Klusdag
De klusdag in oktober kon helaas i.v.m. Corona niet doorgaan.
Gelukkig zijn de meeste klusjes inmiddels toch gedaan in kleine
groepjes van vrijwilligers. Misschien dat we in het voorjaar van 2021
een dag organiseren om de laatste klussen af te maken. Wij houden u
hiervan in de volgende nieuwsbrief op de hoogte, deze zal net voor
de opening van het campingseizoen verschijnen.

Agenda 2020
Za. 27 maart 2021
Zo. 10 januari 2021
Maart 2021
Za. 30 oktober 2021

opening campingseizoen*
open dag 11.00 – 15.00 uur*
nieuwsbrief nummer 14
sluiting campingseizoen*

*Onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het Covid-19 virus.
We houden ons aan de regels van het RIVM en de overheid.
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