Koningsdag is Woningsdag
geworden en de meivakantie een
blijf-thuis vakantie….
Vrijdagavond maakte de Veiligheidsregio Zeeland bekend dat de
deur voor het toerisme op een kier
gezet gaat worden. Wanneer dit
gaat gebeuren en hoe groot deze
kier wordt, horen we woensdagavond. Dan kunnen we ook bekijken in hoeverre de camping weer
open kan. In ieder geval moet de
horeca nog zeker tot 20 mei gesloten blijven.
Voor nu zullen we het dus wederom
moeten doen met een thuisvakantie. Voor de
basisschoolkinderen (en de ouders die nu aan
thuisscholing moeten doen) is er wel
een lichtpuntje: na
de
meivakantie
gaan de basisscholen, kinderdagverblijven en BSO’s weer gedeeltelijk open. Maar voor nu betekent dat
nog steeds dat we zoveel mogelijk
thuis moeten blijven werken en dat
het sociale leven nagenoeg plat ligt.

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).

Op de camping zijn we druk bezig
met het gebruikelijke onderhoud en
het extra onderhoud dat een lege
camping met zich mee brengt: hoewel onze Nederlandse gasten voor
zover mogelijk gelukkig af en toe
overdag wat tuinonderhuid komen
doen, is dit voor de Duitse en Belgische gasten helaas niet mogelijk.
De Belgische grens is nog gesloten
(en dat blijft nog zo tot waarschijnlijk
8 juni) en omdat er niet overnacht
mag worden, is het voor de Duitse
gasten niet te doen om een dagtrip
te maken.

We zijn natuurlijk ook druk bezig
met het invoeren van protocollen en
maatregelen die nodig zijn zodra
we wél weer open mogen. Looproutes, deurbeleid bij het sanitair en in
de receptie, (on)mogelijkheden voor
de activiteiten, kunststof bescherming en nog veel.
Voor de kids tot 12 jaar hebben we
eind vorige week weer een knutsel–
en spelpakket samengesteld, dat
als het goed is op zaterdag is bezorgd (en anders hopelijk op dinsdag). We hadden deze keer
iets meer voorbereidingstijd,
dus is het iets uitgebreider
dan het paaspakket. In het
pakket zitten puzzels, spelletjes, stoepkrijt, een tuinsafari en nog veel meer om
de Meivakantie door te komen!
Op de volgende pagina’s vind je
nog wat extra tips en informatie
over welke spullen je waarvoor kunt
gebruiken. Ik heb ook weer een
“recept” toegevoegd voor het
“Bakken zonder Bas” en wat spullen om bijvoorbeeld iets te maken
voor moederdag. Natuurlijk vinden
we het altijd leuk om het resultaat te
zien, dus als je het leuk vindt kun je
foto’s sturen naar inekevanhassel@deninkel.nl of info@deninkel.nl
Wij wensen iedereen, ook namens
al onze medewerkers, een hele fijne meivakantie, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Moederdag, thuis met
het gezin. En uiteraard hopen we u
zo spoedig mogelijk weer te mogen
verwelkomen op de camping.
Bas Booij
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Meivakantie 2020
Geen programma op de camping dit jaar, maar thuis aan de keukentafel, op het balkon of in de tuin. Als
het goed is ontvangen onze jaar– en seizoengasten met kinderen t/m ongeveer 12 jaar uiterlijk dinsdag
(wellicht iets later in België en Duitsland) een nieuw pakket met spullen voor de meivakantie. Hieronder
staan nog wat tips voor het gebruik ervan! Je kunt de spulletjes die we hebben opgestuurd natuurlijk
gewoon gebruiken wanneer je wilt!

Koningsdag

Voor Koningsdag zaten er al wat spullen in de Paasenvelop. Kleurplaten, gekleurd (crêpe)papier, papier om vlaggen of een kroon van te maken en ballonnen. Normaal doen we een kleine optocht over de
camping met versierde fietsen, steps en bolderkarren, maar dat gaat natuurlijk niet. Als je het leuk vind
kun je natuurlijk je fiets alsnog versieren en er een mooie foto van maken!
De oranjebitter voor de Koningsdag Happy Hour laten we in de koeling staan voor het moment dat de
horeca weer open mag!

Moederdag

Het duurt nog even voor het zover is en misschien hebben jullie al van alles gemaakt of van school gekregen om te maken, maar voor de zekerheid hebben we er toch nog wat knutselspullen voor deze dag
bij gedaan: kleurplaten, kralen om een armbandje te maken en karton om een mooie kaart van te maken, bijvoorbeeld versierd met stickers. Met de kleine gekleurde strookjes kun je een feestelijke slinger
maken! Verderop in dit programma vind je ook nog een leuke Bingokaart voor Moederdag zelf, die
Wyatt van zijn juffen heeft gekregen. Allemaal leuke dingen die je met je moeder kunt doen op moederdag!

Stoepkrijt-wedstrijd

Maak met het stoepkrijt in de doos (of met je eigen stoepkrijt) een mooie tekening op de stoep of je terras. Zet je naam, leeftijd en plaatsnummer erbij en maak een foto van de tekening. Laat deze door mama of papa naar info@deninkel.nl sturen. Let op: insturen kan vanaf nu tot 12.00 uur ‘s middags op 5
mei 2020. Voor de mooiste tekeningen hebben we een leuke prijs zodra de camping weer open is. Er is
in 4 leeftijdscategorieën een prijs te winnen: 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 7 jaar, 8 t/m 10 jaar en 11 t/m 14 jaar.
Op 6 mei 2020 maken we vóór 16.00 uur de winnende tekeningen bekend op Facebook (ivm de privacy
uiteraard zonder vermelding van naam, leeftijd en plaatsnummer) en de winnaars ontvangen een mailtje. Deelname is uitsluitend voor gasten die een jaar– of seizoenplaats op Camping den Inkel hebben.

Bakken Zonder Bas

In de meivakantie staan er bladerdeeghapjes op het programma: kaasstengels, worstenbroodjes, chocoladebroodjes en fruitbakjes. Je kunt het allemaal tegelijk maken, maar als je het een beetje over de
meivakantie verdeelt, heb je op meerdere dagen lekkere hapjes. Deze week heb ik met Wyatt en Finn
kaasstengels en fruitbakjes gemaakt. Op de volgende bladzijde laat ik zien hoe we dat gedaan hebben.
Volgende week laten we zien hoe we de worstenbroodjes en chocoladebroodjes maken.
Kaasstengels (8 stuks)
Wat heb je nodig?
•
4 plakjes bladerdeeg
•
3 plakken kaas (jong belegen)
•
1 ei
Fruitbakjes (4 stuks)
Wat heb je nodig?
•
4 plakjes bladerdeeg
•
1 zakje bakkersroom (alleen water toevoegen)
•
vers fruit naar keuze
•
1 ei (als je het tegelijk met de kaasstengels maakt, kun je hetzelfde ei gebruiken)
Verwarm de oven voor op 220 graden. Bedek een bakplaat met bakpapier of leg er een siliconen bakmat onder. Haal het bladerdeeg uit de diepvries, haal het aantal benodigde plakjes uit elkaar en leg ze
op tafel. Na ongeveer 5 minuten zijn ze zacht genoeg om te gebruiken en nog hard genoeg om niet
plakkerig te worden.
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Bakken zonder Bas
Haal de benodigde plakjes uit de verpakking en leg ze uit elkaar neer.

Voor de kaasstengels: snij de kaas in smalle lange stroken (1) en snij de plakjes bladerdeeg doormidden (2). Leg
aan één kant van ieder plakje bladerdeeg 2 of 3 strookjes kaas (3). Rol nu het bladerdeeg in de lengte op. Knijp
de uiteinden een beetje samen en duw de naad goed aan (4). Leg de stengel nu zonder het papiertje van het bladerdeeg op het bakpapier.

Voor de fruitbakjes: snij het plakje bladerdeeg volgens het patroon op bovenstaande foto (1). Verwijder de hoekjes. Neem de onderste rand, vouw deze dubbel en leg deze op het vierkant in het midden. (2). Doe dit nu ook met
de andere kanten (3). Let op dat je van de zijkanten nog een klein stukje af moet halen om de randen passend te
maken. Leg de bakjes nu onder het papiertje van het bladerdeeg op het bakpapier en prik met een vork een paar
gaatjes in de bodem.

Klop nu met een vork of een kleine garde het ei los in een bakje. Bestrijk alle bladerdeeghapjes met behulp van
een kwastje met losgeklopt ei. Doe de hapjes nu in de voorverwarmde oven tot ze goud-bruin zijn. Circa 15 tot 20
minuten. De kaasstengels kun je daarna eten zodra ze afgekoeld zijn. Voor de fruitbakjes maak je ondertussen
de bakkersroom volgens de bereidingswijze op de verpakking (in ons geval water erbij, paar minuten mixen en
even in de koelkast) en snij je wat vers fruit (banaan, aardbei, appel, wat je zelf lekker vindt. Als de bakjes zijn
afgekoeld, kun je ze vullen met de room en het fruit.

Smakelijk eten!
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Strijkkralen

De strijkkralen spreken voor zich: vraag wel even aan papa of mama of ze helpen met strijken en denk
er aan dat je een stukje bakpapier tussen het strijkijzer en de kralen legt!

Tovermemoblaadjes

De zwarte blaadjes zijn toverblaadjes! Met het tandenstokertje of een satéprikker kun je prachtige kleueren tevoorschijn halen en een mooie tekening maken of een berichtje schrijven.

Tapbal

Probeer het balletje zo lang mogelijk in de lucht te houden. Maak er als het lukt een filmpje van en stuur
dat naar info@deninkel.nl!

Tuinkers planten

Je kunt het terracottapotje eerst versieren met verf. Doe bij de grondtabletten 35 ml water (per tablet)
en na 10 minuten kun je de aarde gebruiken om het potje te vullen. Verdeel de zaadjes (tuinkers) over
de bovenste laag aarde, zet het potje op een zonnige plek in huis en geef af en toe water. De tuinkers
zal snel boven komen en is heerlijk op een broodje kaas of in een salade. Ook een leuk cadeautje voor
moederdag!
Alle anders spulletjes in de doos spreken redelijk voor zich en kunnen gebruikt worden zoals je dat zelf
wilt. Dat kan natuurlijk ook met de bovengenoemde spullen. Veel plezier ermee!!
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