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Openingstijden 25 juni-8 juli 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 minu-
ten 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) 
Vrijdag 25 juni  10.00 tot 22.00 uur 
Van 26 juni t/m 9 juli: 
Zondag t/m donderdag 10.00 tot 20.00 uur 
Vrijdag en zaterdag:  10.00 tot 22.00 uur 
Er gelden de volgende corona-regels:  
• blijf thuis bij verkoudheidsklachten  
• desinfecteer bij binnenkomst je handen 
• Je krijgt een vaste zitplaats. Staan is nog niet toegestaan, maar aan de bar zitten wel. Houd altijd anderhalve 

meter afstand tot andere gasten die niet bij je eigen gezin horen. Dit geldt voor iedereen boven de 12 jaar.  
• ga niet met tafels en stoelen slepen. 
 

Brood en krant 
Tot en met 8 juli kan er alleen brood besteld worden voor vrijdag, zaterdag en zondag. Houd er rekening mee dat 
we brood alleen op bestelling bakken. Je kunt in de receptie tot 17.30 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 af-
haalraam 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 
van 11.00 tot 18.00 uur. Hier geldt een maximum van 8 personen tegelijk en iedereen vanaf 13 jaar moet onder-
ling afstand houden. Meld je voordat je naar binnen gaat altijd even in de receptie. De ruimte is alleen toeganke-
lijk voor mensen 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 nog geldt, is dit gebouw alleen 
toegankelijk voor de kinderen en jeugd t/m 17 jaar en af en toe een vrijwilliger/begeleider. Per activiteit staat aan-
gegeven wat mogelijk is en of er van tevoren aangemeld moet worden.  
 

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 zwemmen* 
Maandag t/m vrijdag    13.00 tot 18.00 uur   kijk voor de openingstijden op  
Zaterdag en zondag   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 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 met een foto-abonnement moeten nog een polsbandje komen halen 
op het moment dat ze gaan zwemmen. Kinderen t/m 16 jaar hoeven niet te reserveren. Kinderen zonder foto-
abonnement (passanten) moeten nog wel een polsbandje en toegangskaart komen halen. 
 

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 onze receptie al zwemmen, kom de kaart dan ‘s avonds halen.  
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In het weekend van 25 t/m 27 juni zijn er geen 
extra activiteiten voor de kinderen. Als het 
weer het toelaat ligt van 12.00 tot 18.00 uur 

wel het springkussen in de speeltuin!!  


