“Wisselvallig” wordt echt hét woord om deze Nederlandse zomer te omschrijven.
Want ook de komende week wordt het
weer een mengelmoesje.

Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks
gedurende het
hoogseizoen op iedere
zondag en is af te halen
in de winkel of de
receptie.

Er is werkelijk geen pijl op te trekken deze zomer: wordt er volop regen voorspeld, dan blijft het bij een
buitje of twee; wordt er volop zon
voorspeld, dan krijgen we onverwachts toch nog wat miezerregen.
En ook de komende week lijkt daar
geen verandering in te komen. En
dat terwijl voor een deel van Nederland de bouwvak er al weer op zit
en de scholen aan hun laatste vakantieweek
beginnen.
Gelukkig hebben we hier
in het zuiden nog een
paar weken te gaan en
kan het alsnog lekker
zomers worden. We
wachten het maar weer
rustig af.
Een dagje in Zeeland plannen wordt
er met het onzekere weer natuurlijk
niet makkelijker op. Een dagje
strand? Een dagje winkelen? Of
toch maar naar één van de vele attracties en musea van Zeeland?
Uitstapjes die zowel binnen als buiten mogelijkheden bieden zijn er
ook genoeg: een bezoekje aan Delta Expo Neeltje Jans is voor het hele gezin leuk en heb je wat jongere
kinderen, dan is een middag in ‘t
Klok’uus in ‘s Heer Arendskerke
een leuke bezigheid. Hetzelfde
geldt voor de Tropical Zoo: zowel
binnen als buiten kun je je prima
een paar uur vermaken met de
jongste kinderen. Ook de Stoomtrein Goes-Borsele is een hele belevenis: van Goes naar het eindpunt
in Hoedekenskerke, in een privécoupé! Bij de meeste attracties
moet je er rekening mee houden

dat je van tevoren een tijdslot reserveert, want in bijna alle gevallen is
er een beperkte capaciteit en geldt
vol =vol.
Normaal gesproken zou komend
weekend in het teken staan van de
Mosseldag in Yerseke, maar ook dit
jaar gooit corona roet in het eten.
De kermis in Yerseke gaat wél
door, van 18 t/m 21 augustus en als
je dit combineert met een bezoekje
aan één van de mossel– en oesterbedrijven en/of restaurants, dan is dit een
leuk uitstapje.
Ook op de camping
is deze week nog
van alles te doen waaronder supboarden, “Merel’s Meidenavond”,
“Bakken met Bas”, appeltje-eitje en
natuurlijk weer een nieuw speelkussen. Wat er precies allemaal te
doen is en wanneer, kun je lezen
vanaf pagina 3 van dit InfoMagazine. Let goed op dat je je voor een
aantal van de activiteiten van tevoren moet aanmelden en dat er
soms een beperkt aantal deelnemers mogelijk is: vol=vol. Deelname
aan de activiteiten is gratis, tenzij
anders vermeld. Kijk voor alle openingstijden op pagina 2 van dit Magazine. Daar vind je ook alle extra
informatie voor de komende week.
Tot slot van deze inleiding wil ik iedereen zoals altijd, mede namens
alle medewerkers van Camping den
Inkel een fijne vakantieweek in
Zeeland toewensen.
Bas Booij
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Openingstijden 16 t/m 22 augustus 2021
Afhaalraam en afhaalkeuken
Het afhaalraam voor chips/snoep/ijs is dagelijks geopend van 9.00 tot 22.00 uur, vrijdag en zaterdag tot 22.30 uur.
De afhaalkeuken is dagelijks geopend van 17.00 tot 20.00 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 onder de overkapping op de afgesproken tijd.
Receptie
Dagelijks van 9.00 uur tot 20.00 uur, zondag van 10.00 tot 20.00 uur.

Weekaanbieding Brood

4 croissants + 4 harde broodjes naar
keuze
€ 3,50

Horeca (bar en terras)
Dagelijks van 10.00 tot 23.00 uur
Er gelden de volgende corona-regels:
Weekaanbieding Snacks
•
Blijf thuis als je (of een huisgenoot) verkoudheidsklachten hebt,
Middel frites + Berehap of Gehaktstaaf
je (of een huisgenoot) in de afgelopen 2 weken positief bent
€ 3,50
getest op corona of als je in isolatie moet vanwege direct contact
met iemand bij wij corona is vastgesteld.
•
Wij noteren van alle bezoekers een naam en contactnummer. Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
•
Binnen en buiten geldt een vaste zitplaats. Staan is niet toegestaan. Houd anderhalve meter afstand tot andere gasten. Dit geldt voor iedereen boven de 12. Ga niet met tafels en stoelen slepen.
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 8.30 uur afhalen bij het raam onder de overkapping. Hier kun je ook voor wat kleine vergeten spulletjes terecht. Ook voor zondag kun je harde broodjes, stokbrood en croissants bestellen. Gezien de locatie en de
geldende corona-maatregelen is het dit seizoen helaas nog niet mogelijk om het winkeltje terug te openen.
Kleuterkamer
Een ballenbak, poppenkast, lego, voorleesboeken en nog veel meer, speciaal voor kinderen tot en met 6 jaar, staan
klaar voor gebruik in de Kleuterkamer in het recreatiegebouw. Wij verzoeken u vriendelijk gebruikte spullen na
afloop weer op te bergen. De kleuterkamer is alleen toegankelijk onder begeleiding van een ouder/verzorger. Max.
2 volwassenen tegelijk. In het activiteitenprogramma staat aangegeven wanneer deze ruimte open is.
Knutselzaal en Filmzaal in het recreatiegebouw.
In deze ruimtes worden voor de jeugd activiteiten georganiseerd. Verder kun je hier terecht voor het spelen van
spelletjes of het lenen van een boek. De knutsel- en de filmkamer zijn geopend tijdens de activiteiten in het recreatiegebouw. Zolang de afstandsmaatregel nog geldt, is dit gebouw alleen toegankelijk voor de kinderen t/m 17
jaar en af en toe een vrijwilliger/begeleider. Uitzondering hierop is de filmavond. Per activiteit staat aangegeven
wat mogelijk is en of er van tevoren aangemeld moet worden.
Recreatieruimte hoofdgebouw
De recreatieruimte in het hoofdgebouw is dagelijks geopend van 11.00 tot 22.00 uur. Hier geldt een maximum
van 8 personen tegelijk en iedereen vanaf 13 jaar moet onderling afstand houden. Meld je voordat je naar binnen
gaat even in de receptie. De ruimte is alleen toegankelijk voor mensen die gebruik maken van de voetbal- of airhockeytafel (gratis) of het poolbiljart (€ 1,- per spel). De schijven, balletjes en poolkeu kunnen worden afgehaald
en ingeleverd aan de balie van de receptie.
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 wordt ingeleverd.
Zwembad
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag en zondag
* deze

Buiten*
13.00 tot 18.00 uur
13.00 tot 17.00 uur

Binnen zwemmen (banen)
kijk voor de openingstijden op
www.zwembaddeninkel.nl

tijden kunnen nog verruimd worden indien het weer daar aanleiding toe geeft.

Alle kampeerders zonder foto-abonnement (kinderen én volwassenen) moeten hun bezoek aan het buitenbad nog
van tevoren reserveren/registreren bij de receptie van de camping. Je krijgt hier op het moment dat je gaat zwemmen een polsbandje en toegangskaart. Ook mensen vanaf 17 jaar 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 te reserveren en kunnen meteen naar het buitenzwembad.
Voor banen zwemmen (16 jaar en ouder) in het binnenbad moet je reserveren bij de receptie van het zwembad
(via hun website of app (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 onze receptie al zwemmen, kom de kaart dan ‘s avonds halen.
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Activiteiten 16 - 22 augustus 2021
Maandag 16 augustus
Maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 12 jaar een

Knutselochtend

in het recreatiegebouw. Als je mee wilt doen kun je je tot maandagochtend 9.45 uur aanmelden in de receptie. We hebben ook plek voor max. 2 ouders/verzorgers (bij kinderen die nog niet zelfstandig kunnen
knutselen, max. 1 ouder/verzorger per gezin). Tijdens het knutselen is ook de kinderkamer open.
Om 13.00 uur staat er

Hockey en Voetbal

op het programma voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 14 jaar. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het tennisveld. We starten met voetbal en gaan daarna over
op hockey. Mocht het echt hard regenen, dan openen we van 13.00 tot 14.00 uur het recreatiegebouw.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een film voor iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend voor kinderen t/m 6 jaar (uitsluitend onder begeleiding van een volwassene,
maximaal 2 volwassenen tegelijk binnen).
Maandagavond om 19.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 15 jaar het

Smokkelspel

Welk team kan de meeste smokkelwaar door het bos vervoeren zonder gepakt te worden? Wil je meedoen, kom dan om 19.15 uur naar de tafeltennistafel. Het spel duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Aanmelden is
niet nodig.

Dinsdag 17 augustus
Van 10.00 tot 11.00 uur is er voor de kleinste kinderen van ongeveer 5 t/m 10 jaar een

Verkleed-ochtend

in het recreatiegebouw. Word je politie-agent of prinses? Cowboy of Mega Mindy? Er ligt van alles
klaar om je fantasie de vrije loop te laten. Als je mee wilt doen kun je je tot dinsdagochtend 9.45 uur
aanmelden in de receptie. We hebben ook plek voor max. 2 ouders/verzorgers, (max. 1 ouder/verzorger
per gezin) en wij zorgen zelf uiteraard ook voor begeleiding.
Dinsdag van 11.00 tot 13.00 uur gaan we

Kanoën en SUP-boarden

op het ven tegenover de camping. Wil je meedoen, dan kun je je aanmelden in de receptie voor een blok
van 15 minuten. Dit kan tot maandagochtend 11.00 uur in de receptie en zolang er plaats is.
Kanoën: voor iedereen met tenminste een A-diploma. Kinderen zonder diploma kunnen een rondje met
ons of een ouder/verzorger mee varen. Iedereen krijgt verplicht een zwemvest om, ook al heb je een diploma. Ben je alleen? Geen probleem, dan delen wij je bij iemand in. SUP-boarden: voor jeugd vanaf
ongeveer 8 jaar én volwassenen met tenminste een A-diploma. Trek kleding aan die nat mag worden,
want je kunt in het water terecht komen. Ook hierbij krijg je van ons een zwemvest.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een film voor iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend voor kinderen t/m 6 jaar (uitsluitend onder begeleiding van een volwassene,
maximaal 2 volwassenen tegelijk binnen).
Dinsdagavond om 18.30 uur is er een

Merel’s Malle Meiden-avond

Voor alle meiden van ongeveer 5 tot een jaar of 15. Merel is vanaf 18.30 uur in het recreatiegebouw met
een lading nagellakjes, make-up en glitter-tattoos. Voor de jongste kinderen halen we ook de prinsessenjurken tevoorschijn. Om 19.00 uur zetten we een leuke film op. Je kunt je aanmelden voor de meidenavond tot dinsdagavond 18.00 uur.
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Dinsdag 17 augustus (vervolg)
Dinsdagavond om 21.30 uur is er voor de jeugd vanaf 16 jaar een

Horror-filmavond

Jeugd van 15 jaar is ook welkom, maar alleen met toestemming van een ouder en als er plaats is. Vanaf
17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw kijken uit welke films er gekozen kan worden. In verband met
de corona-maatregelen hebben we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus je moet je van tevoren
aanmelden in de receptie. Vol = vol.

Woensdag 18 augustus
Ook deze week is er op woensdagochtend voor de kinderen en jeugd van ongeveer 5 t/m 14 jaar

“Bakken met Bas”

Om 10.30 uur starten we met de jongste kinderen van 5 t/m ongeveer 9 jaar en gaan we allerlei lekkers
maken. Op dit tijdstip kunnen er ook maximaal 2 ouders als begeleider van hun eigen kind meedoen.
Om 11.30 uur zijn de kinderen en jeugd van ongeveer 9 t/m 14 jaar aan de beurt en gaan we hele andere
dingen maken. Voor het Bakken met Bas moet je je van tevoren aanmelden in de receptie. Deelname is gratis, maar gezien de corona-maatregelen mag er een maximaal aantal kinderen tegelijk binnen en
we moeten weten wat er klaar moet staan. Inschrijven kan tot dinsdagavond 20.00 uur. Vol = vol!

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend voor
kinderen t/m 6 jaar (uitsluitend onder begeleiding van een volwassene,
maximaal 2 volwassenen tegelijk binnen).
Woensdagmiddag om 17.00 uur is er voor de jongste kinderen vanaf ongeveer 5 t/m 8 jaar

Lasergamen

in het bos. Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen, dus je moet je van tevoren aanmelden in de receptie. Dit kan zo lang er plaats is, maar in verband met de voorbereiding tot uiterlijk 16.00 uur. We vertrekken om 17.00 uur vanaf de tafeltennistafel en zijn uiterlijk 18.00 uur weer terug op de camping. Trek
stevige schoenen en het liefst een lange broek aan!
Om 19.30 uur is er voor het hele gezin een

Vossenjacht

Op de camping. Welk team lukt het als eerste om met alle vreemde vogels op de foto te gaan? Wil je
meedoen, kom dan om 19.20 uur naar de tafeltennistafel. Voor de vossenjacht zoeken we nog een aantal
vrijwilligers van 16 jaar of ouder. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Bas of Merel.

Donderdag 19 augustus
Vanaf 11.15 uur gaan we

Tobbedansen!!

Wie gaat het hardst in een rubberen band de glijbaan af en luidt als eerste de bel? Verdeeld over de dag (ochtend, middag én avond) staat deze
attractie aan en kun je een poging wagen. Afhankelijk van het weer en
de animo bekijken we de precieze tijdstippen op de dag zelf. Trek
zwemkleding aan, want nat wordt je zeker! Het tobbedansen is geschikt
voor iedereen vanaf ongeveer 5 jaar. Ivm de veiligheid mag er in een
band maar één persoon tegelijk beneden te glijden.
Deze week zijn er op donderdagavond voor het hele gezin weer

Ritjes met de Paardenkoets

Vanaf 19.00 tot circa 21.00 uur zal de koets rondjes rijden over de camping. Wil je een rondje mee rijden? Meld je dan even aan in de receptie. In verband met de corona-maatregelen kunnen personen
vanaf 18 jaar alleen met eigen gezinsleden of kinderen t/m 12 jaar in de koets. Kinderen en jeugd t/m 17
jaar mogen wel gewoon bij elkaar zitten. Er kunnen maximaal 6 personen tegelijk met de koets mee.
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Vrijdag 20 augustus
Vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 13.00 uur staat er voor iedereen vanaf 6 jaar die circa 1,20 meter of groter is
voor de laatste keer deze zomer

Boogschieten

op het programma. Iedereen die wil kan weer onder begeleiding van een ervaren instructeur met een
handboog die bij hem of haar past op een doel te schieten. Wil je meedoen, dan kun je je voor het boogschieten aanmelden in de receptie. Je krijgt dan een blok van 20 minuten waarin je afwisselend met een
andere boogschieter kunt oefenen. Vol = vol.
Vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 12 jaar een

Knutseluurtje

in het recreatiegebouw. Als je mee wilt doen kun je je tot vrijdag 12.00 uur aanmelden in de receptie.
We hebben ook plek voor max. 2 ouders/verzorgers (bij kinderen die nog niet zelfstandig kunnen knutselen, max. 1 ouder/verzorger per gezin). Tijdens het knutselen is ook de kinderkamer open.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend voor
kinderen t/m 6 jaar (uitsluitend onder begeleiding van een volwassene,
maximaal 2 volwassenen tegelijk binnen).
Als het weer het toelaat is er om 17.00 uur

Watervolleybal

voor kinderen van ongeveer 5 t/m 15 jaar die het niet erg vinden om nat te worden!! Wil je meedoen,
kom dan om 17.00 uur naar het volleybalveld. Aanmelden is niet nodig. Als het te koud is, spelen we
gewoon (vang)volleybal.
Vrijdagavond om 19.00 uur is er een

Filmavond: De Geheime Dienst voor Magie!

Voor kinderen van ongeveer 6 t/m 13 jaar. Je kunt je voor de film inschrijven in de receptie. Vanwege
de coronamaatregelen is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en zijn er geen ouders toegestaan.

Zaterdag 21 augustus
Op zaterdagochtend is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar een

Stoepkrijtwedstrijd

Wie maakt de mooiste tekening? Het is een échte wedstrijd met prijswinnaars in 3 leeftijdscategorieën:
kinderen t/m 6 jaar, 7 t/m 10 jaar en 11 jaar en ouder. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de
tafeltennistafel bij het hoofdgebouw. Iedereen heeft tot 11.45 uur de tijd om zijn of haar tekening af te
maken en de uitslag wordt om 16.00 uur in de receptie bekend gemaakt.
Om 12.30 uur spelen we

Appeltje—Eitje

Voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar. Ieder team van kinderen krijgt een appel en een ei om
het spel mee te starten. Daarna hebben ze 45 minuten de tijd om door te ruilen met andere mensen steeds
mooiere of leukere spullen te verzamelen. Aan het einde van het spel beslist de “jury” welk team het
beste geruild heeft. Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar de tafeltennistafel.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend voor
kinderen t/m 6 jaar (uitsluitend onder begeleiding van een volwassene,
maximaal 2 volwassenen tegelijk binnen).
Om 19.30 uur is er voor de jeugd van 9 t/m 15 jaar

Lasergamen

in het bos. Er kunnen maximaal 22 kinderen meedoen, dus je moet je van tevoren aanmelden in de receptie. Dit kan zo lang er plaats is en tot uiterlijk 19.00 uur. We vertrekken om 19.30 uur vanaf de tafeltennistafel. Trek stevige schoenen en het liefst een lange broek aan!
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Zondag 22 augustus
Van 10.30 tot ongeveer 12.00 uur

Schminken en Tekenfilm

in het recreatiegebouw. We schminken voorlopig alleen op de arm. Voor kinderen tot en met ongeveer
12 jaar. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Ook de kleuterkamer is deze ochtend open (tot de film is
afgelopen). Let op: tijdens deze activiteit mogen er maximaal 4 volwassenen in het recreatiegebouw aanwezig zijn: 2 in de filmzaal (bij het schminken) en 2 als begeleiding in de kinderkamer.
Zondagmiddag om 12.30 uur is er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 8 jaar in het bos

Schatzoeken

Voor het schatzoeken moet je je van tevoren aanmelden. Dit kan in de receptie tot zondag 12.00 uur. We
vertrekken om 12.30 uur vanaf de tafeltennistafel en zijn uiterlijk om 13.30 uur weer op de camping terug. Trek stevige schoenen of laarzen aan. Wij zorgen voor de begeleiding.

Om 20.00 uur is er een

Actie-filmavond

voor de jeugd vanaf 10 jaar. In verband met de corona-maatregelen is er een maximum aantal beschikbare plaatsen. Meld je dus alleen aan als je de film echt wilt zien. Om 17.00 uur plakken we bij het recreatiegebouw aan welke film we opzetten en vanaf dat moment kun je je aanmelden in de receptie. Wij bepalen deels waar je komt te zitten. Vol = vol.

Op de dagen met mooi weer ligt het springkussen
’s middags in de speeltuin!! Sommige activiteiten zijn onder
voorbehoud van het weer en het aantal deelnemers.
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Info en Openingstijden Binnenzwembad
Banen zwemmen binnenbad (16 jaar en ouder)
De openingstijden voor het banen zwemmen in het binnenbad tijdens de zomervakantie kunt u vinden op
www.zwembaddeninkel.nl. Voor banen zwemmen in het binnenbad moet van tevoren gereserveerd worden en dit kan alleen via de website of de app van het zwembad zelf, of via 0113-320144. Kies voor
“niet online betalen”. Als u een foto-abonnement heeft, kunt u daarmee vervolgens naar het zwembad.
Heeft u geen foto-abonnement (passanten), dan moet u nog een toegangskaart af komen halen in de receptie van de camping. Dit is dan uw toegangsbewijs.
Recreatief zwemmen binnenbad (vanaf maandag 26 juli 2021)
Zwembad Den Inkel bekijkt van dag tot dag of het binnenbad ’s middags geopend wordt voor recreatief
zwemmen of dat alleen het buitenbad geopend is. In verband met de corona-maatregelen mogen er
slechts een beperkt aantal mensen tegelijk van het binnenzwembad gebruik maken. Als het binnenbad
open gaat, kan er in twee blokken gezwommen worden:

Maandag t/m vrijdag

14.00 tot 15.45 uur en

15.45 tot 17.30 uur

Zaterdag en zondag

13.00 tot 14.45 uur en

14.45 tot 16.30 uur

Vanaf het moment dat bekend is dat het binnenbad op een betreffende dag open gaat voor recreatief
zwemmen, kun je in de receptie van de camping een plaatsje reserveren voor één van de twee tijdsblokken. Het aantal plaatsen is beperkt, vooral voor personen van 13 jaar en ouder. Wij houden enkele plaatsen beschikbaar voor volwassenen die een kind zonder diploma moeten begeleiden, maar het binnenbad
is verder vooral geschikt voor kinderen en jeugd die zonder begeleiding kunnen zwemmen. In tegenstelling tot voor het buitenbad, moet ook de jeugd t/m 16 jaar reserveren voor het recreatief zwemmen in het binnenbad en een polsbandje komen halen bij de receptie van de camping.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen binnen, krijgen gasten die de openingsdag daarvoor niet binnen
hebben gezwommen, voorrang bij het reserveren van de volgende openingsdag.
Let op: als je binnen gaat zwemmen kun je alleen ná het zwemmen gebruik maken van de kleedkamers.
Zorg dus dat je je zwemkleding aan hebt voordat je naar het zwembad gaat.
Let op: het zwembad kan ook in de loop van de middag (bijvoorbeeld door plotseling veranderende
weersomstandigheden) besluiten het binnenbad open te doen. In dat geval mogen de mensen die op dat
moment buiten aan het zwemmen zijn, binnen zwemmen. Ook dan geldt een maximum capaciteit en
vol=vol.
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