Ook de tweede week van de meivakantie
is bijna voorbij. Met nog één week te gaan,
hopen we op wat hogere temperaturen.
Afgezien van de dinsdag, hebben
we toch nog behoorlijk mooie dagen
gehad deze week. Het enige wat
echt niet mee lijkt te werken is de
temperatuur. Met 10 à 11 graden
overdag is het best wel fris voor de
tijd van het jaar. Gelukkig voelt het
iets aangenamer als daarbij het
zonnetje doorkomt, maar dat was
afgelopen week niet altijd het geval.
Zoals gezegd was dinsdag een pittige dag, waarop verschillende voortenten en luifels hun meerdere
moesten erkennen in de voorjaarstorm die over ons
heen raasde. Gelukkig was het de dagen
daarna weer droog
en konden de kano’s
zonder
problemen
het water op en de
wandschilderingen
gemaakt
worden.
Ook de komende
week lijkt er één van pieken en dalen te worden, met op Moederdag
zondag een hoogtepunt van rond
de 25 graden, waarna het kwik
weer 10 graden zakt en rond de 15
graden blijft hangen. Zon, regen, we
krijgen weer van alles wat.

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).

Voor veel kinderen zit de meivakantie er na zondag al weer op. Gelukkig hebben ze maar een korte
schoolweek voor de boeg, want op
woensdagmiddag begint het lange
Hemelvaartweekend. Even hadden
we met zijn allen de hoop dat er
vóór dat lange weekend nog wat
versoepelingen van de coronamaatregelen zouden plaatsvinden,
maar helaas laten de besmettingscijfers en de druk op de zorg dat

nog niet toe. Ook de laatste week
van de vakantie zullen er dus geen
evenementen plaatsvinden, geen
musea, dierentuinen of pretparken
opengaan en kun je nog niet bij de
horeca naar binnen.
Het zwembad en onze overdekte
recreatieruimtes moeten nog gesloten blijven, maar we proberen zoveel mogelijk activiteiten in de buitenlucht door te laten gaan. Het begin van de komende week zal het
iets rustiger op de camping zijn omdat maar weinig kinderen nog meivakantie
hebben,
maar vanaf donderdag heeft bijna iedereen een lang weekend vrij en er staat
dan ook van alles op
het programma. Wat
er precies allemaal te
doen is en wanneer,
kun je lezen op bladzijde 3 en 4 van deze info.
Deelname aan alle activiteiten is
gratis, maar voor een aantal activiteiten moet je je, in verband met de
voorbereidingen, corona-regels en
beperkt aantal plaatsen, wél van tevoren aanmelden in de receptie.
Op de volgende pagina staat alle
informatie over de openingstijden
van komende week. Mochten er
nog vragen zijn, kom dan gerust
even langs.
Wij wensen iedereen, ook namens
al onze medewerkers een fijne laatste week van de meivakantie.
Bas Booij
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Openingstijden 8 t/m 16 mei 2021
Afhaalraam en afhaalkeuken
Het afhaalraam voor chips/snoep/ijs is dagelijks geopend van 9.00 tot 20.00 uur. De afhaalkeuken is op donderdag, 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 sinds 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. Meld je voordat je plaats neemt
even in de receptie of via het belletje bij de overkapping. Bij aanhoudende regen blijft het terras 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 en donderdag kun je uitsluitend
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. Degene die
de sleutel op komt halen is er ook verantwoordelijk voor dat deze weer terug gebracht wordt.

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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Activiteiten 8 - 16 mei 2021
Zaterdag 8 mei
Zaterdagochtend 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.
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.
Zaterdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur spelen we

Vangvolleybal

Met kinderen en jeugd 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 en 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.
LET OP: als er echt heel veel aanmeldingen zijn, maken we twee groepen en starten we om 19.00 uur
met de eerste groep.

Zondag 9 mei - Moederdag
Omdat het zondag moederdag is en veel mensen dan zelf al iets gepland hebben, staat er maar 1 activiteit op het programma: Van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur zijn er voor de kinderen en jeugd
van ongeveer 4 t/m 14 jaar

Streetgames

in de speeltuin bij het hoofdgebouw: stelten lopen, kleefbal, trefbal, de vloer is lava en nog meer. Wil je
meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de speeltuin.

Maandag 10 mei
Maandagochtend van 11.15 tot 12.15 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 11.00 uur aanmelden in de receptie.
Van 14.00 tot 15.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 4 t/m 14 jaar een

Spellenmiddag

In de speeltuin. Ook deze week hebben we o.a. reuzenjenga, een sjoelbak, de reuzenspiraal en nog veel
meer. Wil je meedoen? Kom dan om 14.00 uur naar de tafeltennistafel. Je hoeft je niet aan te melden.
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Dinsdag 11 mei
Dinsdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.00 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 11.00 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.
Dinsdagmiddag om 16.00 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.

Woensdag 12 mei
Door onverwachte familie-omstandigheden kunnen wij op woensdag 12 mei overdag
geen activiteiten plannen. Onze excuses voor het ongemak.
Woensdagavond van 19.30 tot 20.15 uur spelen we

Vangvolleybal

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

Donderdag 13 mei
Donderdagochtend 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.
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.
Donderdagavond om 19.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 15 jaar het

Levend Stratego

Welk team speelt het spel het slimst en vindt als eerste de vlag van de tegenstander? We spelen dit spel
in het bos, dus stevige schoenen en geschikte kleding zijn een must. Wil je meedoen, kom dan om 19.30
uur naar de tafeltennistafel.

Vrijdag 14 mei
Vrijdagochtend van 10.30 tot uiterlijk 12.30 uur gaan we

Kanoën

op het ven tegenover de camping. Iedereen t/m 17 jaar met tenminste een A-diploma kan zelfstandig
meedoen, kinderen zonder diploma kunnen een rondje met Bas (of een eigen ouder/verzorger) mee varen. Iedereen krijgt verplicht een zwemvest om, ook al heb je een diploma. Voor het kanoën moet je je
van tevoren aanmelden (per 2 personen) in de receptie. Vol = vol. Ben je alleen? Geen probleem, dan
delen wij je bij iemand in. We varen in blokken van een kwartier (met 2 of 3 boten, afhankelijk van het
aantal aanmeldingen) om drukte te voorkomen. Trek kleding aan die een beetje nat mag worden.
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Vrijdag 14 mei (vervolg)
Vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 10 jaar een

Sportmiddag

op het tennisveld. We gaan voetballen, hockeyen, trefballen en nog meer, deze keer alleen met de jongste kinderen. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het tennisveld.
Vrijdagavond om 19.00 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 19.00 uur met je digitale
camera (of telefoon) naar de tafeltennistafel. Aanmelden is niet nodig.

Zaterdag 15 mei
Zaterdagochtend om 11.00 uur is er een

Puzzeltocht

voor kinderen van ongeveer 8 t/m 12 jaar. Wie vindt als eerste alle puzzels op de camping en kan ze oplossen? Wil je meedoen? Kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel.
Van 14.00 tot 15.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 4 t/m 14 jaar een

Spellenmiddag

In de speeltuin. Ook deze keer hebben we o.a. reuzenjenga, een sjoelbak, de reuzenspiraal en nog veel
meer. Wil je meedoen? Kom dan om 14.00 uur naar de tafeltennistafel. Je hoeft je niet aan te melden.
Zaterdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur spelen we

Vangvolleybal

Met kinderen en jeugd 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 en 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.
LET OP: als er echt heel veel aanmeldingen zijn, maken we twee groepen en starten we om 19.00 uur
met de eerste groep.

Zondag 16 mei
Ook op deze laatste dag van de meivakantie staat er maar 1 activiteit op het programma:
Van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur zijn er voor de kinderen en jeugd van ongeveer 4 t/m 14 jaar

Streetgames

in de speeltuin bij het hoofdgebouw: stelten lopen, kleefbal, trefbal, de vloer is lava en nog meer. Wil je

meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de speeltuin.
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