Openingstijden 11-13 juni 2021
Afhaalraam en afhaalkeuken
Het afhaalraam voor chips/snoep/ijs is dagelijks geopend van 9.00 tot 20.00 uur. De afhaalkeuken is op vrijdag en
zaterdag geopend van 17.00 tot 19.30 uur en op zondag van 17.00 tot 19.00 uur (bestellingen kunnen tot uiterlijk
een half uur voor sluitingstijd doorgegeven worden). Graag telefonisch bestellen via 0113-320030 (min. 30 minuten van tevoren) en de bestelling afhalen bij het raam onder de overkapping op de afgesproken tijd.
Receptie
Dagelijks van 9.00 uur tot 19.00 uur, zondag van 10.00 tot 19.00 uur.
Horeca (bar en terras)
Maandag:
gesloten
Dinsdag t/m donderdag: 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag en zaterdag:
10.00 tot 22.00 uur
Zondag:
10.00 tot 19.00 uur
Het terras en de bar zijn van dinsdag t/m zondag geopend voor een drankje. Er gelden de volgende corona-regels:
•
blijf thuis bij verkoudheidsklachten
•
desinfecteer bij binnenkomst uw handen
•
draag bij binnenkomst, vertrek en als u naar het toilet gaat een mondkapje
•
maximaal 4 personen aan een tafeltje, op anderhalve meter afstand tenzij uit één gezin. Het is nog niet toegestaan om aan de bar te zitten.
•
ga niet met tafels en stoelen slepen.
•
Het terras is bij aanhoudende regen gesloten
Brood en krant
Houd er rekening mee dat wij brood alleen op bestelling bakken. Je kunt in de receptie tot uiterlijk 17.00 uur
brood bestellen voor de volgende dag. Vraag naar de prijs– en bestellijst. Besteld brood en de krant (telegraaf)
kun je vanaf 9.00 uur afhalen bij het raam onder de overkapping. Voor zondag kun je uitsluitend harde broodjes,
stokbrood en croissants bestellen.
Recreatieruimte hoofdgebouw
De recreatieruimte in het hoofdgebouw is op vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 tot 21.00 uur en op zondag
juni van 11.00 tot 18.00 uur voor de jeugd t/m 17 jaar. Hier geldt een maximum van 8 personen tegelijk en iedereen vanaf 13 jaar moet een mondkapje op. Meld je voordat je naar binnen gaat altijd even in de receptie. De ruimte is alleen toegankelijk voor kinderen die gebruik maken van de voetbal- of air-hockeytafel (gratis) of het poolbiljart (€ 1,- per spel). De schijven, balletjes en poolkeu’s kunnen worden afgehaald en ingeleverd aan de balie
van de receptie.
Het recreatiegebouw
Het recreatiegebouw is geopend tijdens activiteiten. Zolang de afstandsmaatregel en de mondkapjesplicht nog gelden, is dit gebouw alleen toegankelijk voor de kinderen en jeugd en af en toe een vrijwilliger/begeleider. Per activiteit staat aangegeven wat mogelijk is.
Sportveld/tennisveld
Het sportveld/tennisveld is dagelijks toegankelijk van 11.00 tot 19.00 uur. De sleutel van het omheinde sportveld
is af te halen in de receptie. Kinderen onder de 10 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene. Degene die
de sleutel op komt halen is er ook verantwoordelijk voor dat deze weer terug gebracht wordt.
Zwembad
Buiten*
Binnen banen zwemmen*
Maandag t/m vrijdag
13.00 tot 18.00 uur
kijk voor de openingstijden op
Zaterdag en zondag 6 juni
13.00 tot 17.00 uur
www.zwembaddeninkel.nl
Iedereen vanaf 17 jaar (en alle passanten zonder abonnement) moet zijn/haar bezoek aan het buitenbad nog reserveren/registreren bij de receptie van de camping. Je krijgt hier een polsbandje en toegangskaart. Ook mensen met
een foto-abonnement moeten nog een polsbandje komen halen op het moment dat ze gaan zwemmen. Kinderen t/
m 16 jaar met een foto-abonnement hoeven niet meer te reserveren.
Voor banen zwemmen (16 jaar en ouder) in het binnenbad moet je reserveren bij de receptie van het zwembad
(via hun website (kies “niet online betalen”) of bel 0113-320144). Na het reserveren kun je op het moment dat je
naar het zwembad gaat een toegangskaart afhalen in onze receptie, of je foto-abonnement gebruiken. Ga je vóór
opening van de receptie zwemmen, kom de kaart dan ‘s avonds halen.
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Activiteiten 11 - 13 juni 2021
Vrijdag 11 juni
Vrijdagavond van 19.30 tot 20.15 uur spelen we

Vangvolleybal

Met kinderen en jeugd vanaf ongeveer 6 jaar. Het veld ligt er weer strak bij, dus geen twijfel meer over
of een bal in of uit is ;-). Wil je meedoen? Kom dan gezellig langs bij het volleybalveld! Aanmelden is
niet nodig.

Zaterdag 12 juni
Zaterdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur gaan we met de kinderen in de basisschoolleeftijd (circa 5 t/m
12 jaar) het bos in op zoek naar

Kriebelbeestjes

Het is al een paar weken wat warmer, wat betekent dat er veel “nieuwe” beestjes te zien zijn. Wil je
mee? Meld je dan vóór 13.00 uur aan in de receptie. We vertrekken met zijn allen vanaf de picknicktafel
bij de tafeltennistafel.

Van 15.30 tot 16.30 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes, een beetje knutselen en
een videofilm voor iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig, maar we noteren wel
even je naam als je binnenkomt. Mondkapje verplicht vanaf 13 jaar!!! Ook de kinderkamer is dan geopend voor kinderen t/m 6 jaar (uitsluitend onder begeleiding van een volwassene, maximaal 2 volwassenen tegelijk binnen)
Zaterdagavond om 20.00 uur is er een

Filmavond

Voor de jeugd vanaf ongeveer 10 jaar. Deze keer staat er een actiefilm op het programma. Vanaf 17.00
uur kun je bij het recreatiegebouw zien welke film er draait. Daarna kun je je aanmelden in de receptie.
Er is plek voor maximaal 20 personen (afhankelijk van de leeftijd). Ook hier geldt: geen vrije in- en uitloop van volwassenen. Iedereen vanaf 13 jaar moet bij binnenkomst en vertrek een mondkapje op. Als je
zit, mag het mondkapje af.

Zondag 13 juni
Zondagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar een

Knutsel– en filmochtend

in het recreatiegebouw. Als je mee wilt doen, kom dan om 11.00 uur naar het recratiegebouw. Daar noteren we je naam. Vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht. Er is helaas geen vrije in- en uitloop van
volwassenen mogelijk. Tijdens het knutselen is ook de kinderkamer open voor kinderen t/m 6 jaar uitsluitend onder begeleiding van een volwassene (maximaal 2 volwassenen tegelijk).
Het wordt zondag heerlijk warm en het zwembad gaat pas om 13.00 uur open, dus om 12.30 uur zorgen
we al voor wat verkoeling voor de jeugd van ongeveer 6 t/m 14 jaar

Watervolleybal

Wie vangt de meeste ballonnen? Wie blijft het droogst? Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar het
volleybalveld. Je hoeft je niet aan te melden.

Als het weer het toelaat ligt het springkussen
’s middags in de speeltuin!! Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud van het weer en het aantal deelnemers.
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