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Beste campingvrienden, 
 
 
Het is voor ons allemaal nog even oppassen en aanpassen. Hopelijk kunnen we elkaar snel dit voorjaar weer 
in alle gezondheid begroeten. In plaats van de nieuwjaarspraatje tijdens de nieuwjaarsreceptie sturen we u 
hierbij onze nieuwjaarspecial: 
 
Geen Nieuwjaarsreceptie: 
Helaas zoals zoveel dingen in het afgelopen jaar konden we op de camping het jaar niet gezamenlijk starten 
met een nieuwjaarsreceptie. Het loopt allemaal anders dan we gewend zijn. Hopelijk kan het 
campingseizoen op 27 maart weer gewoon van start om er met zijn allen weer een mooi jaar van te maken! 
Wanneer er gelegenheid is houden we later dit jaar alsnog een “nieuwjaarsreceptie”. 
 

 
 
Evenementen: 
Een van de vaste onderdelen tijdens de nieuwjaarsreceptie is het bekend maken van de planning van de 
nieuwe en bestaande evenementen. Voor onszelf hebben we een globale planning gemaakt, maar we vinden 
het nog te vroeg om deze bekend te maken. Dit zou geen recht doen aan de nog lopende lockdown. Waar u 
op kunt rekenen is dat de braderie, fuikfeest en de beachparty, de watersportclinic, sportdag, Paasbrunch 
en vele andere evenementen opgenomen zijn. Het recreatieteam is ingepland in de weken vanaf 17 juli. 
Hopelijk dus binnenkort meer, wij zijn er klaar voor! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Klussen voor 2021: 
Elke winter hebben we een aantal werkzaamheden ingepland om de camping goed te onderhouden en om 
vernieuwingen door te voeren.  
 
Voor deze winter zijn we druk met: 

- uitbreiding toiletgebouw 4 en vernieuwing daken bij Appelhof, zie afbeelding 
- overkapping voor onze machines en werktuigen 
- vernieuwing dek bij steiger C en D 
- zonneparking, dit zijn zonnepanelen op daken en boven het parkeerterrein 
- laadpunten vanuit de zonnepanelen voor elektrische auto’s 
- verzwaring van het elektranet 
- ondergrondse bakken voor gescheiden papierinzameling 
- groot onderhoud toegangsweg. 

 
De meeste werkzaamheden zijn rond 1 april afgerond. 
 
 
Zonneparking en laadpalen: 
Op onze groene camping kunnen we natuurlijk niet om duurzaamheid heen.  
We zijn gestart met uitvoering van een plan om ca. 500 zonnepanelen te gaan plaatsen. Helaas hebben we 
te weinig dak-ruimte. Om deze redenen hebben we een plan uitgewerkt op een deel van  het parkeerterrein 
voor de slagboom te overkappen. Dit noemen we een zonneparking. Dit samen is voldoende om ongeveer 
de helft van onze jaarlijkse elektrabehoefte te dekken.  
De zonneparking wordt gerealiseerd in  samenwerking met Tenten Solar en Willems constructiebedrijf. 
 
Enquête elektrisch rijden: 
Het elektrische rijden wordt erg belangrijk in de toekomst. We merken ook dat we steeds meer vragen 
krijgen over de beschikbaarheid van laadpunten. Om de huidige en toekomstige behoefte goed in te kunnen 
schatten vragen we om een enquête in te vullen waarmee we een peiling houden onder onze gasten. Er 
komen in ieder geval laadpunten, maar hoeveel en waar en met welke capaciteit, daar moeten we nog 
keuzes in maken.  
De enquête kunt u invullen via deze link: Enquête laadpunten. U helpt ons hier enorm mee! 
 
Vacature: 
Tot slot is het vermeldingswaard is dat we een vacature hebben. We zoeken een (junior-)buitendienst 
medewerker als vervanging van Adrie Kooijmans die binnenkort met pensioen gaat. Het is een mooie functie, 
want wie wil er niet elke dag op deze mooie camping zijn! Vragen of tips, neem contact op met de receptie. 
 
Dit zijn de belangrijkste items die we met u willen delen. Graag tot snel en blijf gezond! 
 
 
Groeten uit Appeltern, 
 
Team Groene Eiland 


