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Alles is gereed voor een mooi sei-
zoen. Alles is gereed voor het Paas-

weekend. Maar…..  

Nog altijd in de verwachting dat de 

campings in Zeeland in ieder geval 

open zouden mogen blijven voor 

hun jaar- en seizoengasten, zijn wij 

de afgelopen weken druk bezig ge-

weest met de laatste werkzaamhe-

den om het seizoen te kunnen star-

ten op 3 april. Dit jaar een extra 

zware opgave, want ook wij hebben 

te maken met kinderen die ineens 

thuis zitten en opa’s en oma’s die 

niet meer op kunnen passen. Op 26 

en 27 maart hebben 

we de gestalde ca-

ravans op hun 

plaats gezet om op 

de parking ruimte te 

maken voor de ca-

ravans die dat 

weekend gebracht 

zouden worden. En  

op 27 maart kwam  de  Veiligheids-

regio Zeeland ‘s avonds met het 

verbod op AL het recreatief nacht-

verblijf in Zeeland vanaf maandag 

30 maart tot, nu blijkt, in ieder geval 

28 april en waarschijnlijk 10 mei. En 

in plaats van gasten te verwelko-

men, hebben we de afgelopen 

week gasten moeten wegsturen, re-

serveringen moeten annuleren, het 

sanitair af moeten sluiten en alle 

deuren op slot moeten draaien. 
 

Hoewel het voor Zeeland een volko-

men begrijpelijke beslissing is, de 

zorg mag in deze tijd absoluut niet 

overbelast raken, is het een beslis-

sing met verstrekkende gevolgen 

voor de gehele toeristische sector, 

bedrijven die afhankelijk zijn van het 

toerisme en alle betrokken gasten.  
 

In deze onzekere periode hopen wij 

dat u en uw naasten gezond blijven 

en dat we elkaar snel weer kunnen 

begroeten.  
 

Want voor het eerst in de 22 jaar 

dat ik dit InfoMagazine voor onze 

gasten maak, kunnen wij u aan de 

start van ons 33e seizoen op Cam-

ping Den Inkel (nog) niet op de 

camping verwelkomen. Maar we 

gaan er de komende tijd alles aan 

doen om ons terrein op orde te hou-

den voor uw komst en u waar nodig 

op de hoogte te houden van de ont-

wikkelingen. En ik zou Bas 

niet zijn als ik niet zou pro-

beren om, weliswaar op af-

stand, voor de kinderen 

een alternatief activiteiten-

programma in elkaar te 

draaien. Want als het thuis

-scholen bij u net zo’n feest 

is als bij ons, kunnen we wel wat 

afleiding gebruiken ;-)! Géén  geza-

menlijk Paasontbijt, dus dat zal een 

andere invulling krijgen zodra we 

weer open kunnen. De Paashaas 

had dit jaar al vroeg de chocolade-

eieren langs gebracht, maar die 

hebben inmiddels hun weg naar 

Voedselbank de Bevelanden ge-

vonden. We gaan wel proberen om 

zo snel mogelijk een mini-

knutselpakket bij de gezinnen met 

kids thuis te krijgen.  Er is “Bakken 

zónder Bas” (dat is in 2017 ook al 

eens gelukt), een kleurwedstrijd en  

meer.  
 

Wij wensen u in ieder geval, ook 

namens al onze medewerkers en 

ondanks alle maatregelen en coro-

na-ellende, hele fijne Paasdagen, 

thuis met uw gezin.  
 

Bas Booij 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Inkel 

InfoMagazine 

verschijnt wekelijks  

online op iedere zon-

dag gedurende het 

hoogseizoen en is af te 

halen in de winkel of 

de receptie (behalve in 

Corona-tijd). 
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Pasen 2020 
 
Geen Paasprogramma op de camping dit jaar, maar thuis aan de keukentafel. Als het goed is ontvan-
gen onze jaar– en seizoengasten met kinderen onder de 12 vandaag of morgen een grote envelop met 
verschillende puzzels, kleurplaten, knutselmateriaal en voorbeelden. De oranje en rood/wit/blauwe 
spulletjes zijn bedoeld voor versier-wedstrijd op Koningsdag, dus die kun je het beste nog even bewa-
ren. Je kunt de spulletjes die we hebben opgestuurd natuurlijk gewoon gebruiken wanneer je wilt! 
 

Zaterdag 11 april 
 

Paasknutselen 
Normaal gesproken zouden we op zaterdag gaan Paasknutselen en Paaseieren schilderen. Eieren op-
sturen leek ons niet zo’n goed idee, maar in de envelop zitten verschillende spulletjes voor het Paas-
knutselen: 
 

• Gekleurd papier en plakoogjes voor het maken van Paas-eierdopjes. Zelf toevoegen: lege toilet-
rolletjes. En laten we eerlijk zijn: die heeft iedereen op dit moment in overvloed. Met het witte, ge-
le, groene en bruine papier kun je een kip, kuiken of haas maken. Roze voor de neus, rood voor 
de snavel, zie de voorbeelden op de volgende pagina. Natuurlijk kun je ook zelf iets verzinnen. 
Het fleurt sowieso de Paastafel op! 

• De Paaskleurplaten spreken voor zich: maak er wat moois van met potlood, krijtjes of viltstift 
• Paas-prikkaart: voor de jongste kinderen een prikkaart met een paaskip, kuikentjes of paashaas: 

prikken en kleuren maar! 
• Met een beetje hulp van papa of mama kun je de plastic wikkels gebruiken om thuis eieren te ver-

sieren: doe het ei in de wikkel, leg hem op een lepel en dompel de lepel onder in heet water tot-
dat de wikkel strak trekt om het ei 

• En tot slot: een stickervel om een leuke Paaskaart mee te maken of je eieren te versieren! 
 
Zondag 12 april 
 

Teken-/kleurwedstrijd  
Met als thema: Thuis Pasen vieren! Veel van onze gasten zijn tijdens het Paasweekend op de camping, 
maar dat gaat nu niet. Hoe vier je eerste Paasdag thuis? Lekker ontbijten? Paaseieren zoeken? Of 
maak een mooie tekening over wat jij leuk vind aan Pasen! Maak een mooie tekening met potlood, stift 
of verf. Zet op de tekening je naam, leeftijd en het plaatsnummer waar je op de camping staat (of zou 
staan als we open konden zijn). Maak een foto van de tekening of scan de tekening en laat deze door 
mama of papa naar info@deninkel.nl sturen. Let op: insturen kan op 12 april 2020 tussen 12.00 uur ‘s 
middags en 20.00 uur ‘s avonds. Tekeningen die we later of eerder ontvangen, doen niet mee met de 
wedstrijd. 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 2e paasdag, maandag 13 april 2020, maken we vóór 12.00 uur de winnende tekeningen bekend op 
Facebook (ivm de privacy uiteraard zonder vermelding van naam, leeftijd en plaatsnummer) en de win-
naars ontvangen een mailtje. Deelname is uitsluitend voor gasten die een jaar– of seizoenplaats op 
Camping den Inkel hebben. 
 

Zondag 12 april 
 

Bakken Zonder Bas 
Op 2e Paasdag is het heerlijk om zelfgemaakte zandkoekjes te eten. Makkelijk en snel te maken en 
vaste prik bij “Bakken met Bas”. Wat heb je nodig? (alles op kamertemperatuur) 
Gewone zandkoekjes: 125 gr.boter, 125 gr. basterdsuiker en 175 gr. Bloem. 
Chocolade zandkoekjes: 125 gr. boter, 125 gr. basterdsuiker, 160 gr. bloem en 1 lepel cacaopoeder. 
 

Verwarm de oven voor op 180 graden C. Doe de boter in een schaal en maak er kleine stukjes van 
(met je vingers of een mes). Zeef de bloem en doe deze samen met de basterdsuiker (en de cacaopoe-
der) bij de boter. Kneed het geheel met je vingers tot het is omgevormd tot fijne kruimeltjes en maak 
vervolgens een gladde bal van het deeg. Zorg dat alle ingrediënten goed gemengd zijn. Neem vervol-
gens stukjes van het deeg en maak daar met behulp van steekvormpjes (je kunt ook schone kleivorm-
pjes gebruiken) of uit de losse hand koekjes van ongeveer 1 cm dik van. Als het deeg aan je plankje 
blijft plakken, strooi dan een beetje bloem op je plankje. Leg de koekjes op een bakmat of een vel bak-
papier op de bakplaat van je oven en bak ze in 12 tot 15 minuten gaar. Hou ze goed in de gaten, want 
hoe dunner ze zijn, hoe sneller ze gaar en klaar zijn! Haal de koekjes uit de oven als ze gaar zijn en 
laat ze even afkoelen zodat ze weer wat harder worden. Daarna: Smakelijk eten!!! 
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Voorbeelden Eierdopjes 
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Paas-Rebus 


