Een nieuw jaar, een nieuw seizoen,
maar nog steeds corona. Gelukkig
mogen we dit jaar wél van start!
In tegenstelling tot vorig jaar, gaat
het zomerseizoen dit jaar “gewoon”
op 1 april van start, op tijd voor het
lange Paasweekend. Maar ook al
kunnen we open, er is natuurlijk nog
weinig gewoon aan de huidige situatie. Iedereen is inmiddels meer
dan “corona-moe” en hopelijk kan
het kampeerseizoen voor enige afleiding van de dagelijkse sleur en
een zware winter zorgen. Ondanks
alle beperkingen van de lock-down
en
het
verplichte
thuisonderwijs,
wat
ook op ons een behoorlijke impact heeft
gehad, hebben we
hard gewerkt om het
terrein weer op orde
te maken voor het
nieuwe kampeerseizoen.

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).

Of de camping nu
voor afleiding gaat zorgen of niet,
feit blijft dat de inmiddels bekende
(en op sommige punten strenger
geworden) corona-regels ook op
ons terrein van toepassing zijn en
blijven: handen wassen, afstand
houden, thuis blijven en laten testen
bij klachten, de avondklok en nu
ook een mondkapjesplicht in de
openbare binnenruimtes: de receptie en het sanitair (uiteraard niet onder de douche). Als het goed is,
hebben al onze gasten inmiddels
per e-mail een overzicht van alle
maatregelen ontvangen.
Helaas moeten het zwembad, de
bar, het recreatiegebouw en de recreatieruimte voorlopig nog gesloten blijven. We hopen dat hier tegen

de meivakantie verandering in
komt, maar voorlopig zullen we ons
nog moeten beperken tot het afhaalloket en enkele buitenactiviteiten, voor zover het weer dat toe
laat. Het afhaalloket onder de overkapping is vanaf 2 april weer ieder
weekend geopend van vrijdag tot
en met zondag. Kijk voor de precieze openingstijden op de volgende
pagina.
Het zal duidelijk zijn
dat ook dit seizoen
niet van start kan
gaan met een gezamenlijk Paasontbijt.
Hopelijk kunnen we
in de loop van het
seizoen nog een alternatief organiseren.
Ook in Zeeland zijn
alle attracties en evenementen nog gesloten en verboden. Op de camping is er gedurende het Paasweekend wel het één
en ander te doen voor de kinderen,
zoals het Paaseieren schilderen en
zoeken. Wat er precies allemaal te
doen is, kun je lezen op de volgende pagina van deze info. Net als vorig jaar, is het ook dit jaar voorlopig
nog nodig om je voor activiteiten
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 u in ieder geval, ook
namens al onze medewerkers een
mooie start van het seizoen 2021
en hele fijne Paasdagen.
Bas Booij
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Openingstijden 2 t/m 5 april 2021
Afhaalraam en afhaalkeuken
Het afhaalraam voor chips/snoep/ijs is op vrijdag en zaterdag geopend van 9.00 tot 20.00 uur en op donderdag,
zondag en maandag van 10.00 tot 19.00 uur. De afhaalkeuken is op vrijdag en zaterdag geopend van 17.00 tot
19.30 uur en op zondag en maandag 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
afhalen bij het raam onder de overkapping op de afgesproken tijd.
Receptie
Vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, donderdag, zondag en maandag van 10.00 tot 19.00 uur.
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.

Zaterdag 3 april
Van 11.00 uur tot 12.00 uur:

Paaseieren schilderen en knutselen
voor alle kinderen tot en met ongeveer 13 jaar op het terras voor het hoofdgebouw. Wil je meedoen, dan
kun je je aanmelden in de receptie tot uiterlijk 10.30 uur.
Van 13.00 tot 14.00 uur

Sportmiddag
voor alle kinderen van ongeveer 7 t/m 14 jaar op het tennisveld in de boomgaard. Aanmelden is hiervoor
niet nodig. We spelen o.a. fluitjesvoetbal en hockey.
Zondag 4 april
Om 13.00 uur:

Paaseieren zoeken
voor alle kinderen tot en met ongeveer 12 jaar. De paashaas heeft heerlijke chocolade-eieren verstopt.
Kun jij ze vinden? Wil je helpen zoeken, meldt je dan vóór 12.00 uur aan in de receptie en kom om
13.00 uur naar het terras bij het hoofdgebouw. LET OP: ivm de coronamaatregelen verzoeken wij de
ouders om kinderen vanaf 4 jaar zoveel mogelijk alleen of met een ouder broertje/zusje te laten komen
zoeken en alleen de allerjongste kinderen (onder de 4) zelf te begeleiden. Wij zorgen voor begeleiding.
Van 16.00 tot 17.00 uur:

Vangvolleybal
voor de jeugd en kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Wil je meedoen, kom dan om 16.00 uur naar het volleybalveld.
Maandag 5 april
Om 11.00 uur:

Spelletjesochtend
voor alle kinderen tot en met ongeveer 12 jaar in de speeltuin bij het hoofdgebouw. Aanmelden is niet
nodig. Ook hier geldt: laat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig komen.

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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