Het lijkt nog winter te zijn maar het zomerseizoen
van 2018 staat toch echt al weer voor de deur en we
boffen meteen met een lang Paasweekend!
De vorst is nog nauwelijks uit de
grond, de sneeuw is pas net gesmolten en de gevoelstemperatuur is nog
niet om over naar huis te schrijven,
maar de lente is toch echt officieel
begonnen. En dat betekent ook dat
het kampeerseizoen weer voor de
deur staat. Wat ook bij de lente hoort,
is Pasen. En dat is het ook al bijna.
Over anderhalve week bindt de Paashaas zijn mandje weer op zijn rug en
kunnen we, weer of geen weer, genieten van het eerste lange weekend
van het kampeerseizoen 2018.
Zo’n lang weekend is natuurlijk niet
alleen fijn om te ontspannen, maar
ook de ideale gelegenheid om alles

Zoals altijd is dit een mooi moment
om gezellig bij te kletsen met oude
bekenden en kennis te maken met
nieuwe buren. Ook dit jaar hebben
we weer een uitgebreid buffet met
genoeg lekkers voor ieders smaak
om heerlijk te genieten.
Het Paasontbijt zal op zondag 1
april plaatsvinden. De kosten voor
deelname aan het Paasbuffet bedragen dit jaar € 9,50 per persoon voor
iedereen vanaf 13 jaar. Kinderen tot
en met 12 jaar betalen slechts € 5,50
en kinderen tot en met 4 jaar kunnen
gratis aanschuiven. Het Paasontbijt
vindt plaats in het hoofdgebouw,
waar de deuren om 10.00 uur geopend zullen worden voor het ontbijt.
Wie aan het Paasontbijt wil deelnemen kan zich hiervoor inschrijven tot
uiterlijk vrijdagmiddag 30 maart. Dit
kan per mail:
info@deninkel.nl, telefonisch: 0113-320030, aan de bar
of in de receptie. Informatie over de
overige activiteiten vindt u op de achterkant van deze brief.

weer op orde te krijgen voor het komende seizoen: zo nodig de voortent
eraan, tuintje opruimen, terrasmeubels weer tevoorschijn halen, kortom
een frisse wind erdoor!

Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks
gedurende het
hoogseizoen op iedere
zondag en is af te halen
in de winkel of de
receptie.

De komende weken staan er nog wat
werkzaamheden op de planning,
maar uiteraard proberen we de eventuele overlast tot een minimum te beperken. Vorig jaar was de hoofdspeeltuin al aan de beurt, en dit jaar
worden alle kleine speeltuintjes op
het terrein geheel vervangen. Dit gebeurt de komende 2 weken. Ook de
tennisbaan is flink onderhanden genomen en voorzien van een mooie
laag kunstgras. Deze is niet alleen
geschikt voor tennis, maar ook voor
voetbal en bijvoorbeeld hockey.
Omdat het Pasen is, staan er voor
volgend weekend verschillende activiteiten op het programma. Behalve
activiteiten voor de kinderen, is er
ook een Paasbingo en natuurlijk de
traditionele opening van ons kampeerseizoen: Het Paasontbijt!!
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Rest mij niets anders dan u namens
de gehele familie Booij en al onze
medewerkers een zonnig en goed
seizoen 2018 toe te wensen!
Bas Booij

Snacks Afhalen
Vanaf 20 april kunt u weer
snacks en frites afhalen, iedere
vrijdag en zaterdag van 17.30
tot 20.00 uur en zondag van
17.30 tot 19.00 uur.

Activiteiten Paasweekend 2018 (deelname gratis, tenzij anders vermeld)
Zaterdag 31 maart
Van 11.00 uur tot circa 12.30 uur:

Paaseieren schilderen, knutselen en kinderfilm
voor alle kinderen tot en met ongeveer 13 jaar in de hobbyruimte in het recreatiegebouw.
Om 13.00 uur:

Hockey en Voetbal
Voor iedereen vanaf ongeveer 8 jaar, op de tennisbaan in de boomgaard.
Om 20.30 uur

Bingo
De eerste Bingo van het seizoen met leuke prijzen voor jong en oud.
Kaartjes kosten € 1,- per stuk en we spelen 4 rondes.

Zondag 1 april
Om 10.00 uur:

Paasontbijt
Zie de voorpagina voor meer informatie.
Om 11.00 uur:

Paaseieren zoeken
voor alle kinderen tot en met ongeveer 12 jaar. Verzamelen op het
terras voor het hoofdgebouw.
Om 19.30 uur:

Filmavond
Voor iedereen vanaf ongeveer 10 jaar. Wil je weten welke film? Kijk dan vanaf 17.00 uur op de voordeur van het
recreatiegebouw.

Maandag 2 april
Van 11.00 tot circa 12.30 uur:

Spelletjes-, Film- en Schminkochtend in het Recreatiegebouw
Wil je meedoen, kom dan gezellig even langs.

Zwembad Den Inkel
De toegang tot het zwembad werkt hetzelfde als voorgaande jaren: u heeft gratis toegang tot het buiten–
en binnenzwembad, tijdens de reguliere openingstijden. Hiervoor kunt u telkens zélf een toegangsbewijs
afhalen in de receptie op het moment dat u gaat zwemmen. Deze toegangsbewijzen zijn uitsluitend bedoeld voor campinggasten, niet voor visite, en dienen persoonlijk afgehaald te worden. Let er op dat
voor het binnenbad beperkte openingstijden gelden in verband met doelgroep-zwemmen, onderhoud tijdens het zomerseizoen en de weersomstandigheden. Meer info in de receptie. Veel zwemplezier!!
De actuele openingstijden van het zwembad vindt u op www.zwembaddeninkel.nl.
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