De zomervakantie is nu echt voorbij: maandag starten de scholen in de regio zuid en
keert de rust in Zeeland weer terug
De relatieve rust, want hoewel er
nauwelijks nog hele gezinnen met
kinderen op vakantie zijn, breekt nu
de tijd van de 50+ ers zonder kinderen aan. Heerlijk genieten van de
rustige en, zoals het er nu naar uit
ziet, zonnige nazomer. En na de
kwakkelzomer die we gehad hebben, waren we daar wel aan toe.
Ook dit jaar was weer een aparte
zomer, met alle corona-perikelen,
statistieken, maatregelen en beperkingen. Maar ook dit jaar zijn we er
zonder corona-besmettingen doorheen gekomen en daar mogen we
weer best trots op zijn. We moeten
nog afwachten of de laatste maatregelen in het najaar echt verdwijnen,
zodat we eindelijk terug kunnen keren naar het “normale” en volgend
jaar kunnen genieten van een ongecompliceerde en zorgeloze zomer.

gaan, wordt het ook op de camping
weer erg rustig. Daarom worden de
openingstijden van de receptie en
de bar vanaf maandag weer aangepast naar laagseizoen-niveau. Op
de volgende pagina kun je hier alles
over lezen. Voor de kinderen worden er om het weekend nog activiteiten georganiseerd, te beginnen
met komend weekend.
Namens ons allemaal wil ik iedereen nog een fijne nazomer in
Zeeland toewensen.
Bas Booij

Nu de vakanties voorbij zijn en de
meeste mensen weer aan het werk

Activiteiten 11-12 en 25-26 september 2021
Zaterdag 11 en 25 september
Van 11.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur

Knutselen, spelletjes, sport

of andere leuke dingen (misschien wel Kriebelbeestjes zoeken), afhankelijk van
de wens van de kinderen en het weer. De precieze activiteit wordt vrijdag aangeplakt in de receptie. Tijdens een binnenactiviteit is ook de kleuterkamer open.
Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks
gedurende het
hoogseizoen op iedere
zondag en is af te halen
in de winkel of de
receptie.

Om 19.00 uur

Filmavond of Smokkelspel

Afhankelijk van het weer en de animo is er op zaterdagavond een filmavond of
bosspel voor de jeugd van 8 t/m 14 jaar, alleen bij voldoende deelnemers.

Zondag 12 en 26 september
Van 11.00 tot 12.30

Schminken/film, spelletjes

of andere leuke dingen afhankelijk van de wensen van de kinderen en het weer.
De precieze activiteit wordt vrijdag aangeplakt in de receptie. Tijdens een binnenactiviteit is ook de kleuterkamer open.
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Openingstijden en info 6 t/m 30 september 2021
Bar/Afhaalkeuken
De bar en het afhaalraam voor snoep/ijs zijn dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel:
•
Zondag t/m donderdag 20.00/21.00 uur
•
Vrijdag en zaterdag 23.00 uur.
De afhaalkeuken is van maandag t/m donderdag gesloten. Op vrijdag t/m zondag is de afhaalkeuken geopend van
17.00 tot 19.00 uur (bestellingen kunnen tot uiterlijk 18.45 uur doorgegeven worden). Graag telefonisch bestellen
via 0113-320030 (min. 30 minuten van tevoren) en afhalen bij het raam onder de overkapping.
Receptie
Dagelijks van 9.00 uur tot 20.00 uur, zondag van 10.00 tot 20.00 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 8.30 uur afhalen bij het
raam onder de overkapping, op maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur.
Kleuterkamer
Een ballenbak, poppenkast, lego, voorleesboeken en nog veel meer, speciaal voor kinderen tot en met 6 jaar, staan
klaar voor gebruik in de Kleuterkamer in het recreatiegebouw. Wij verzoeken u vriendelijk gebruikte spullen na
afloop weer op te bergen. De kleuterkamer is alleen toegankelijk onder begeleiding van een ouder/verzorger. Max.
2 volwassenen tegelijk. In het activiteitenprogramma staat aangegeven wanneer deze ruimte open is.
Knutselzaal en Filmzaal in het recreatiegebouw.
In deze ruimtes worden voor de jeugd activiteiten georganiseerd. Verder kun je hier terecht voor het spelen van
spelletjes of het lenen van een boek. De knutsel- en de filmkamer zijn geopend tijdens de activiteiten in het recreatiegebouw. Zolang de afstandsmaatregel nog geldt, is dit gebouw alleen toegankelijk voor de kinderen t/m 17
jaar en af en toe een vrijwilliger/begeleider. Per activiteit staat aangegeven wat mogelijk is en of er van tevoren
aangemeld moet worden.
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 19.00 uur. Hier geldt een maximum van 8 personen tegelijk. Meld je voordat je naar
binnen gaat even in de receptie. De ruimte is alleen toegankelijk voor mensen die gebruik maken van de voetbalof 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 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.
Zwembad
Buiten
Binnen*
6 september 2021 tot ….
Gesloten
Kijk voor de openingstijden voor het banen zwemmen op
www.zwembaddeninkel.nl

* Voor banen zwemmen (16 jaar en ouder) in het binnenbad moet je reserveren bij de receptie van het zwembad
(via hun website of app (kies “niet online betalen”) of bel 0113-320144). Na het reserveren kun je op het moment
dat je naar het zwembad gaat een toegangskaart afhalen in onze receptie, of je foto-abonnement gebruiken. Ga je
vóór opening of ná sluiting van onze receptie zwemmen, kom de kaart dan de avond of middag van tevoren halen.
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