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Openingstijden en info 1 t/m 24 oktober 2021 
 

 
Bar/Afhaalkeuken 
De bar en het afhaalraam voor snoep/ijs zijn dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel:  
• Zondag t/m donderdag 19.00 uur 
• Vrijdag en zaterdag 23.00 uur. 
De afhaalkeuken is vanaf 1 oktober 2021 gesloten voor het winterseizoen.  
 

Receptie 
Dagelijks van 9.00 uur tot 19.00 uur, zondag van 10.00 tot 19.00 uur. 
 

Brood en krant 
Harde broodjes, stokbrood en croissants kunnen alleen nog besteld worden voor zaterdag en zondag. Brood van 
de bakker kan voor zaterdag besteld worden. Je kunt in de receptie tot uiterlijk 17.00 uur brood bestellen voor de 
volgende dag. Besteld brood en de krant (telegraaf) kun je op zaterdag en zondag vanaf 9.00 uur afhalen bij het 
raam onder de overkapping. 
 
Recreatiegebouw en Activiteiten 
De laatste 3 weken van het seizoen staan er geen activiteiten meer op het programma. Het recreatiegebouw is ge-
sloten. 
 
 

Recreatieruimte 
De recreatieruimte in het hoofdgebouw is op vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 tot 21.30 uur en op zondag t/
m donderdag van 11.00 tot 18.00 uur. Meld je voordat je naar binnen gaat even in de receptie. De ruimte is alleen 
toegankelijk voor mensen die gebruik maken van de voetbal- of air-hockeytafel (gratis) of het poolbiljart (€ 1,- 
per spel). De schijven, balletjes en poolkeu kunnen worden afgehaald en ingeleverd aan de balie van de receptie.  
 

Sportveld/tennisveld 
Het sportveld/tennisveld is dagelijks toegankelijk van 11.00 tot 18.00 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.  
 

Zwembad     
Kijk voor de openingstijden voor het banen zwemmen op www.zwembaddeninkel.nl. Je hoeft voor het banen 
zwemmen niet meer te reserveren. Als je een foto-abonnement hebt kun je rechtstreeks naar het zwembad gaan. 
Als je geen foto-abonnement hebt, moet je bij ons in de receptie nog een toegangskaart komen halen op het mo-
ment dat je naar het zwembad gaat. Ga je vóór opening of ná sluiting van onze receptie zwemmen, kom de kaart 
dan de avond of middag van tevoren halen.  


