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Beste campingvrienden, 
 
 
Het genieten is begonnen….   
“De bomen en struiken staan volop in bloei, maar de vele regenval zorgt hier en daar nog voor zachte ondergrond.  
Nog even oppassen om overal het gras te betreden of de caravan op de plaats te zetten. Gelukkig hebben we de 
lange natte periode achter ons kunnen laten en is het nu volop genieten, wij zijn er klaar voor!” 
 
Dit zou de start van de nieuwsbrief zijn geweest, maar inmiddels weten we beter. Het Coronavirus gooit roet in het 
eten en ook wij dragen ons steentje bij: 
 
  In deze bijzondere nieuwsbrief onder meer: 

  - corona, en nu?  
  - hoogwater en natte grasvelden; 
  - opruimdagen; 
  - wandelpad op de eilanden vernieuwd; 
  - nu eetcafé ’t Groene Hart 
  - kom straks ook softijs proeven 

  en …..  de Paashaas komt langs! 
 
Corona, en nu? 
Uiteraard dragen we ook ons steentje bij en houden we de horeca en winkel gesloten tot vrijdag 10 april, of zoveel 
eerder of langer als de regering ons opdraagt. 
De camping gaat zoals gepland op zaterdag 28 maart open. Vanaf die datum zal ook het water weer op de putten 
staan. We vragen u om begrip dat niet alles vlekkeloos verloopt, want naast corona hebben we ook te maken met 
nog laat hoog water waardoor de terreinen nog nat zijn. 
Onze medewerkers hebben richtlijnen gekregen om zichzelf te beschermen. Voor u en ons ongewoon, maar het 
moet even.  
Via onze blog praten wij u dagelijks bij over de stand van zaken en het laatste nieuws. Klik op hier voor de link. 
 
Hoogwater en natte grasvelden: 
Het late hoogwater en de vele regen heeft ervoor gezorgd dat niet alle toercaravanterreinen en grasvelden aan de 
buitenzijde nu al bruikbaar zijn. Bij twijfel,  informeer bij de receptie naar de conditie van uw plaats.  
 
Wandelpad vernieuwd: 
De wandelpaden op de eilanden werden al heel veel gebruikt om een rondje te lopen. We hebben de eilanden een 
flinke snoeibeurt gegeven en de wandelpaden vernieuwd en uitgebreid met een flink pak houtsnippers. Heerlijk om 
even een rondje te maken.  
 
Eetcafé ’t Groene Hart vernieuwd: 
Onze kantine, winkel en snackbar hebben we ingrijpend verbouwd. Op dit moment leggen we de laatste hand en 
werken toe aan een (her-)opening op 10 april. Ook hebben we het concept veranderd van een kantine/café, naar 
een Eetcafé. De vertrouwde winkel is gebleven, het assortiment is wel aangepast. Er is geen “bar” meer en ook geen 
biljart. Er zijn zitjes gekomen en kun je er ook eten. We hebben een kleine, en hopelijk  smaakvolle menukaart. Ook 
de entree en de inrichting van de snackbar is vernieuwd, we hebben bijvoorbeeld ook softijs!  
Bij de winkel kun je eigen ontbijt meteen buiten opeten op een nieuw gezellig terrasje met een lekker bakje koffie. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/GroeneEiland/?ref=settings


Jollenplaatsen en de steigers: 
Door de aanhoudende regenval van de laatste weken zijn de oevers nog doorweekt en is het hier en daar drassig om 
je boot af te meren aan een van de jollenplaatsen. Je kunt je label vanaf 28  maart al afhalen en ophangen.  
We zijn nog druk om de steigers schoon te maken en na te lopen. We hadden nog plannen om één van de steigers te 
veranderen, maar dit zit er nu even niet in. 
 
Opruimdagen: hulp gevraagd! 
Het late hoge water heeft ons ook heel veel werk bezorgd. Bergen snippers, riet, hout en takken zijn aangespoeld op 
het strand. We zouden hulp kunnen gebruiken om ons te helpen om  de stranden weer schoon te maken.  
Wie heeft er op 23 en 24 maart zin en tijd om het drijfafval bij elkaar te krabben? Dit zou voor ons een hele 
verlichting zijn en zo ziet er alles de 28e weer strak uit!  Heb je zin, stuur dan een berichtje naar onze camping. Voor 
de soep en broodjes zorgen wij. 
 
Camping magazine en de Gouden Ham app en vele andere tips en wetenswaardigheden: 
- Elk jaar maken we een campingmagazine. De magazine ligt op de receptie klaar en is ook te downloaden via deze 
link: https://online.parkboekje.nl/6601n/page/1 . 
- Nieuw is de Gouden Ham app, te downloaden met uw mobiel. Zoek in de appstore naar Gouden Ham. In deze app 
dagelijkse nieuwtjes, aanbiedingen en wetenwaardigheden in en rond de Gouden Ham. 
- In het voorjaar is het weer goed om het watertoevoer en de aftappunten bij en onder de caravan te checken op 
lekkages. Spoel eerst alles goed door; 
- Op de velden staat het drinkwater vanaf 28 maart weer op de tapkraantjes;  
- Betaal op tijd, dan krijg je een gratis WIFI code! Dit geldt voor alle arrangementen, de seizoen en jaarplaatsen. 
- Het kentekenherkenningsysteem werkt meestal goed, maar soms niet voor iedereen. We werken aan een oplossing 
voor o.a. invalidenwagens en ander bijzonder vervoer. Wordt vervolgd. Een kentekenwissel kost € 5,00 een nieuwe 
registratie € 35,00. 
- Achterstallig onderhoud? Niet iedereen lukt het om de caravan goed te onderhouden. Door omstandigheden, zoals 
ziekte kan dit ook iemand overkomen. Geef dit dan even door, dan kijken we samen naar een oplossing. 
- Verbouwplannen, hier gelden brandveiligheids- en andere regels voor. Betrek ons bij uw plannen, dit voorkomt 
teleurstellingen. 

 
Afval: 
Het vorig jaar hebben we ondergrondse afvalcontainers geplaatst en de mogelijkheden uitgebreid om afval te 
scheiden. Vooral voor het milieu, maar ook om kosten te besparen, is belangrijk om het afval apart te houden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De containers staat verspreid opgesteld op het terrein, hebt u vragen, informeer bij de receptie. 
 
Evenementenplanning: 
 
Zo  12 april  Paasbrunch en het bezoek van de Paashaas 
Zo  14 juni  Haring happen 
Za  25 juli  Beach show 
Di  28 juli  Zomercarnaval 
Za  01 aug  Voute Party 
Ma  03 aug  start Volleybal 
 
Meer informatie over de evenementen vindt u terug op de website. 
 
 
Hopelijk heel fijne Paasdagen! 
team Groene Eiland 

Gratis: 
Glas  glascontainers 
Papier  papiercontainers 
Puin  puinbak 
IJzer  milieustraat 
Plastic  blauwe containers (voor info: klik hier)  
Groen Afval in de blauwe afvalbakken 
Het normale huisvuil in de ondergrondse containers. 
 
 
 

Tegen betaling: 
 
Blank hout:  houtcontainer (links) 
Geschilderd en tuinhout: houtcontainer (rechts) 
 
Al het overige afval zelf afvoeren, meestal is dit 
gratis bij uw eigen gemeente. 
 

https://online.parkboekje.nl/6601n/page/1
https://www.groeneeiland.nl/l/library/download/urn:uuid:ccb9d035-8e90-41a5-9cae-fad3ddd12f2a/afvalwijzer+plastic+2020.docx?format=save_to_disk&ext=.docx

