Door de vakantiespreiding hebben
we 3 weken meivakantie voor de
boeg: let the sun shine!
Het kampeerseizoen is inmiddels
een paar weken onderweg en de
meeste seizoengasten hebben hun
voortent al weer opgebouwd en ingericht. Maar hoewel we redelijk
mooi weer hebben gehad, mag het
nu best wel een paar graden warmer worden. Vooral de avonden en
nachten zijn nog aan de frisse kant
en zeker nu de meivakantie begint
kan de temperatuur wel een tandje
omhoog. Zoals het er nu uitziet,
blijft het in ieder geval droog en redelijk zonnig.
De meivakantie betekent voor veel gezinnen
een weekje (of twee) op
de camping en genieten
van
de
rust
van
Zeeland. Maar ook al
heeft de overheid een
kleine versoepeling van
de corona-maatregelen
aangekondigd, dit betekent helaas nog niet dat er heel
veel kan de komende weken. Er zijn
nog steeds geen evenementen mogelijk en ook alle dagattracties en
andere uitstapjes blijven nog dicht.

Den
Inkel
InfoMagazine
verschijnt
wekelijks
online op iedere zondag gedurende het
hoogseizoen en is af te
halen in de winkel of
de receptie (behalve in
Corona-tijd).

Uit eten kan ook nog niet, maar gelukkig kan er vanaf woensdag 28
april tussen 12.00 en 18.00 uur wel
weer een terrasje gepakt worden,
stopt de avondklok en kan er ook
weer zonder afspraak gewinkeld
worden. Helaas mogen de recreatieruimte in het hoofgebouw en het
recreatiegebouw nog niet open en
zullen we ons moeten beperken tot
activiteiten in de buitenlucht: nog
een reden om op mooi weer te hopen de komende tijd!

Het binnenzwembad mag nog niet
open. Op dit moment wordt er hard
gewerkt om het buitenzwembad in
orde te maken voor het zomerseizoen, maar ook hiervoor geldt dat
er eerst toestemming van de overheid moet zijn voordat het recreatieve zwemmen weer van start mag.
Zoals het er nu naar uit ziet, zal dit
in de loop van mei zijn.
Ook ons terras gaat volgende week
weer open, uiteraard onder dezelfde voorwaarden als overal: tussen
12.00 en 18.00
uur, met maximaal 2 personen aan een tafeltje. Om te
voorkomen dat
wij ons terras
buiten de openingstijden volledig af moeten
sluiten, vragen
wij iedereen om vóór 12.00 uur en
ná 18.00 geen plaats te nemen.
Op de volgende pagina’s staat alle
informatie over de openingstijden
en informatie over wat er de komende week allemaal te doen is op
de camping. Voor bepaalde activiteiten is het voorlopig nog nodig om
je van tevoren aan te melden. Dit
kan in de receptie, tot circa een uur
voor aanvang van de betreffende
activiteit. Deelname is gratis.
Wij wensen iedereen, ook namens
al onze medewerkers een fijne meivakantie.
Bas Booij
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Openingstijden 24 t/m 30 april 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 alle andere dagen 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.
Terras
Het terras is vanaf 28 april dagelijks geopend voor een drankje van 12.00 tot 18.00 uur. Op het terras gelden de
welbekende regels: desinfecteer voordat je plaats neemt je handen, maximaal 2 personen aan een tafeltje, neem
geen plaats als je verkoudheidsklachten hebt, ga niet met tafels en stoelen slepen. Mochten wij niet meteen zien
dat je bent gaan zitten, dan kun je altijd even gebruik maken van het belletje bij de overkapping.
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. Ook voor zondag kun je harde broodjes, stokbrood en croissants bestellen.
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.

Als het weer het toelaat ligt het springkussen ’s middags in de
speeltuin!! Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van het weer.
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Activiteiten 24 - 30 april 2021
Zaterdag 24 april
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

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. In verband met de corona-maatregelen mogen er geen volwassenen mee.
Zaterdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur spelen we

Vangvolleybal

Met de kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Wil je meedoen? Kom dan gezellig langs bij het volleybalveld!
Aanmelden is niet nodig.
Om 19.15 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 t/m 14 jaar

Lasergamen

in het bos. Er kunnen maximaal 18 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 19.00 uur. We vertrekken om 19.15 uur vanaf de tafeltennistafel en zijn uiterlijk 20.30 uur weer terug op de camping.

Zondag 25 april
Van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 12

Knutselen met en in de natuur

bij de picknicktafels achter het hoofdgebouw. Eerst gaan we takjes, steentjes, blaadjes, bloemetjes en
nog meer verzamelen, waarmee we daarna gaan knutselen. Je kunt je voor het knutselen aanmelden in de
receptie tot 10.45 uur.
Van 13.00 tot 14.00 uur is er op het sportveld

Voetbal en Hockey

voor de kinderen en jeugd van ongeveer 6 t/m 14 jaar. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het
tennisveld. Aanmelden is niet nodig.

Maandag 26 april
Om 11.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 12

Dierenspeurtocht

in het bos. Wie vindt als eerste alle dierenplaatjes in het bos en vult ze op de juiste plek op het antwoordformulier in? Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel. Je hoeft je niet van
tevoren aan te melden. Ook hier mogen geen ouders mij, wij zorgen voor de begeleiding.
Om 14.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 14 jaar een

Tafeltenniswedstrijd

Wil je meedoen? Kom dan om 14.00 uur naar de tafeltennistafel. Je hoeft je niet aan te melden.
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Activiteiten 24 - 30 april 2021
Dinsdag 27 juli - Koningsdag
Om 13.00 uur kunnen kinderen vanaf ongeveer 4 jaar

Koningsdag-knutselen en fietsen versieren

bij de picknicktafels achter het hoofdgebouw. Neem je (loop)fiets, driewieler, step, bolderkar of wandelwagen mee en kom hem leuk versieren! Je kunt ook van alles knutselen voor koningsdag.
Van 15.00 tot 16.00 uur zijn er voor de kinderen allerlei

Spelletjes

in de speeltuin bij het hoofdgebouw: spijkerpoepen, blikwerpen, koekhappen en nog meer. Wil je meedoen, kom dan om 15.00 uur naar de speeltuin.

Woensdag 28 april
Woensdag hebben we een rustige activiteiten-dag, met alleen van 10.30 uur tot 11.15 uur een

Stoepkrijtwedstrijd

Er is in 4 leeftijdscategorieën een prijs te winnen: kinderen t/m 5 jaar, kinderen van 6 t/m 8 jaar, kinderen van 9 t/ m 11 jaar en kinderen van 12 jaar en ouder. Wil je meedoen, kom dan om 10.30 uur naar
de tafeltennistafel. De uitslag wordt donderdagochtend om 11.00 uur bekend gemaakt.

Donderdag 29 april
Donderdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur is er voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar

Kleefbal

Wie vangt de meeste ballen met zijn of haar kleefplank? Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar
het volleybalveld. Aanmelden is niet nodig.
Donderdagmiddag om 15.30 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar een

Fotorace

Wie maakt het snelst de 20 gevraagde foto’s? Wil je meedoen, kom dan om 15.30 uur met je digitale
camera (of telefoon) naar de tafeltennistafel. Aanmelden is niet nodig.

Vrijdag 30 april
Vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar een

Knutseluurtje

Bij de picknicktafels achter het hoofdgebouw. We gaan weer allerlei leuke dingen doen. Wil je meedoen, dan kun je je tot 10.30 uur aanmelden in de receptie.
Vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur spelen we

Vangvolleybal

Met de kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Wil je meedoen? Kom dan gezellig langs bij het volleybalveld!
Aanmelden is niet nodig.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van het weer en het aantal deelnemers. Vanaf vrijdagmiddag is het programma voor de
tweede week van de meivakantie beschikbaar.
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