Nieuwsbrief najaar 2020
Beste campingvrienden,
Hierbij sturen we de nieuwsbrief najaar 2020. Dit in de wetenschap dat door het corona-virus
morgen alles weer anders kan zijn. We doen ons best om een weg te vinden u zo goed mogelijk te
helpen en alles weer klaar te maken voor het komend seizoen 2021.
In deze nieuwsbrief onder meer:
- terugblik afgelopen seizoen
- coronahulp en video-contact receptie
- en weer veel plannen voor veranderingen en verbeteringen.
Terugblik afgelopen seizoen:
Het afgelopen seizoen was door de corona heel bijzonder. Nadat we eerst nog gedeeltelijk dicht
moesten zijn, is het toeristenseizoen na de Hemelvaart en Pinksteren toch goed op gang gekomen.
De mooie zomer trok ook veel jongelui, die het kennelijk hier op de camping goed toeven vinden,
naar ons dagstrand. Toen het uit de hand dreigde te lopen, hebben we hier paal en perk aan kunnen
stellen en met hulp van een externe bewakingsdienst is alles toch goed gekomen. De geplande
evenementen hebben we helaas allemaal moeten annuleren. Dit gaf voor iedereen ook veel
duidelijkheid en rust. Alleen de jongelui vonden het soms wel erg moeilijk zichzelf te vermaken,
zonder dat anderen er last van hadden.
We hebben heel veel nieuwe gasten mogen begroeten en de bezetting was optimaal. Uit onze gasten
enquête blijkt dat we gemiddeld 8.2 scoren. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en hier blijven we aan
werken. Een van de hoogtepunten was de campingmarkt, deze hebben we door laten gaan en dit is
prima gegaan. Dank aan iedereen voor alle medewerking en begrip!

Coronahulp nodig?
We kunnen ons voorstellen wanneer er nog steeds en voor langere duur
reisbeperkingen zijn, niet iedereen alle spulletjes weer winterklaar kan maken.
Mocht u willen dat wij voor u de caravan winterklaar maken, laat ons dit weten,
dan nemen we uw caravan hierin mee.
Hebt u andere vragen, laat ons dit weten. Mogelijk kunnen wij u in contact brengen met
medecampingbewoner die u kan helpen of kunnen wij u ergens mee helpen!
Vanaf heden is het mogelijk om d.m.v. video-bellen contact op te nemen met de receptie!

Werk in uitvoering en de plannen voor komend jaar:
Zoals u van ons gewend bent, zijn we ieder jaar weer druk om de nodige verbeteringen en/of
veranderingen aan te brengen. Dit gebeurt dan meestal in de winterperiode.
Voor deze winter hebben we gepland:
- groot onderhoud diverse asfaltwegen inclusief de toegangsweg
- verzwaring elektriciteitsnet
- renovatie dek steigers C & D bij Waterkant 122 /Maasboulevard 095
- vergroting toiletgebouw 5 (t.o. Paviljoen) nl. meer bewegingsruimte en extra toiletten
En zijn we druk met duurzaamheid waaronder het leggen van zonnepanelen. Oftewel er is weer veel
te doen deze winter. Dit voorjaar volgt nog een uitbreiding van de speeltoestellen, hierover dit
voorjaar meer.
Aanpassing tarieven en voorwaarden 2021:
Om de kosten en loonstijgingen op te vangen, verhogen we de tarieven met gemiddeld 2.5%. Je kunt
alle tarieven terugvinden op onze website of klik hier.
In ons campingreglement hebben we toegevoegd/aangepast:
a. De bepaling dat elke trailer die op het terrein staat een herkenning moet hebben, dit af te
stemmen met de receptie. Trailers zonder herkenning worden afgevoerd.
b. Het bedrag m.b.t. de minimale verkoopwaarde voor stacaravans/chalets, met eventueel behoud
van de staanplaats bij verkoop, wordt verhoogd van € 5.000,- naar € 6.500,-.
c. De verkoopprovisie bij bemiddeling is verhoogd tot maximaal € 1.500,-.
Deze bepalingen gaan per 1-1-2021 in.

Trailerstalling
We vragen nu uw extra aandacht voor de talloze trailers en bootjes die niet meer
in gebruik lijken te zijn. We willen graag schoon schip maken en afscheid nemen
van de trailers en bootjes die al lang niet meer van de plaats af gekomen zijn. Dus,
zorg dat jouw trailer voorzien is van een label (af te halen bij de receptie) anders ben je de trailer
volgend jaar mogelijk kwijt!
Wintertips en andere wetenswaardigheden
- Zorg voor goed onderhoud!
Ter voorkoming van schade bij vorst moet u uw caravan voor de vorstperiode aftappen en het toilet
beschermen. Desgewenst verzorgen wij dit voor u en stellen wij de caravan weer in bedrijf, samen
met het regelen van onderhoud van uw kachel en/of geiser. Ook wordt de gasslang gecontroleerd
en, indien nodig, vernieuwd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de receptie of per e-mail. De kosten
hiervoor zijn € 120, -.
- Jollenpaal / vissteiger
Op 1 november willen we de oevers weer vrij hebben van bootjes en alles wat er gelegd of gemaakt
is. U kunt uw boot stallen op uw plaats, dan wel op de gezamenlijke plek. Overleg over de geschikte
plek. Desgewenst halen wij, tegen een kleine vergoeding, uw boot met de tractor uit het water.
Alleen de winterkampeerders mogen hun boot aan de grote steiger laten liggen.
Voor alle overige steigers geldt dat de boten er uiterlijk 31 oktober uit moeten zijn.
- Winterkamperen
Graag voor 25 oktober doorgeven of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van winterkamperen.
Je kunt dan van 01 november tot 10 januari en van 21/02 tot 01 april 2021 verblijven op onze
camping.
Website www.groeneeiland.nl en onze Facebookpagina: www.facebook.com/groeneeiland vindt u
foto’s en filmpjes van de avonturen van afgelopen zomer.
Camping Groene Eiland
Dhr. A. van Ooijen en alle medewerkers.

