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Na Hemelvaart wordt ook Pinksteren 
een prachtig mooi voorjaarsweekend 

met veel zon! 

Er lijkt maar geen eind te komen 

aan het mooie weer waar we de af-

gelopen weken van hebben kunnen 

genieten. Op een enkele dag met 

wat verdwaalde spetters na is het al  

ruim twee maanden zonnig en 

droog en dat is goed te zien aan het 

gras, of wat daar van over is. Een 

buitje zou daarom helemaal niet 

verkeerd zijn, maar voorlopig zit dat 

nog niet in de weersverwachting. 

En voor het komende lange week-

end is dat natuurlijk 

goed nieuws. Ook al 

kan er pas vanaf 

maandag weer een 

terrasje gepakt wor-

den, het mooie weer 

is natuurlijk bij uit-

stek geschikt om  

lekker te gaan wandelen of fietsen 

in de omgeving. Ook een bezoekje 

aan het Noordzeestrand is een mo-

gelijkheid, maar houdt rekening met 

drukte en zorg dat u altijd voldoen-

de afstand houdt. De meeste 

Zeeuwse musea en dagattracties 

gaan pas 2 juni of later weer open, 

maar net als vorig weekend is Ber-

kenhof’s Tropical Zoo in Kwaden-

damme geopend en ook in corona-

tijd zeker een bezoek waard. Wel 

op reservering: kijk voor info op 

www.tropicalzoo.nl 
 

Hoewel we afgelopen weekend (en 

ook  komend weekend) nog maar 

weinig passanten hebben kunnen 

verwelkomen, hebben veel van on-

ze jaar– en seizoengasten juist wél 

genoten van de rust, ruimte en het 

mooie weer. We hebben een voor-

zichtige start gemaakt met de activi-

teiten en hoewel het allemaal wat 

anders was dan normaal, ging het 

allemaal redelijk soepel. Ook ko-

mend weekend staan er weer enke-

le activiteiten op het programma. 

Het “afhaalloket” bij de bar werkt 

uitstekend en zal zeker nog in ge-

bruik blijven. Want ook al gaat de 

horeca per 1 juni weer open, zo-

maar binnen en buiten lopen voor 

een ijsje, snoep of een afhaalbe-

stelling is er voorlopig nog niet bij. 

Hoe de heropening van onze hore-

ca in zijn werk gaat, krijgen 

onze jaar- en seizoengas-

ten zondag in een aparte 

mail te horen. Uiteraard in-

formeren wij ook onze toe-

komstige gasten hier op tijd 

over. Niet alleen de horeca, 

ook het recreatiegebouw 

en de recreatieruimte mogen vanaf 

1 juni, 12.00 uur weer open. In de 

praktijk betekent dit dat wij met het 

recreatiegebouw wachten tot 6 juni. 

De recreatieruimte in het hoofdge-

bouw is maandag 1 juni wél vanaf 

12.00 uur geopend. Deze ruimte 

hebben wij de afgelopen weken iets 

anders ingericht en behalve de 

pooltafel staan er nu ook een air-

hockeytafel en een tafelvoetbalspel. 

Het gebruik van de recreatieruimte 

kent uiteraard (en helaas) ook coro-

na-regels. Hierover kun je meer le-

zen op de volgende pagina, waar je 

ook info vindt over de openingstij-

den van de receptie en het afhalen 

van snacks en brood.  
 

Tot slot van deze inleiding wens ik 

iedereen namens al onze medewer-

kers een gezellig Pinksteren 2020.  
 

 

Bas Booij 
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verschijnt wekelijks 

gedurende het 
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zondag en is af te halen 

in de winkel of de 

receptie. 
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Openingstijden 29 mei - 1 juni 2020 
 

Receptie 
De receptie is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Na binnenkomst graag uw handen desinfecteren. Er mo-
gen maximaal 2 mensen tegelijk in de receptie zijn, dus kom bij voorkeur alleen. Wacht achter de lijn tot u aan de 
beurt bent en volg dan de pijlen tot achter het scherm/aan de balie. Geef elkaar de ruimte en laat geen kinderen 
onder de 10 jaar naar de receptie gaan. De toiletten bij de receptie horen bij de horeca en zijn nog gesloten. Ook 
als de horeca weer open gaat, zijn deze toiletten uitsluitend toegankelijk voor mensen die gebruik maken van de 
horeca of de recreatieruimte.  
 

Horeca 
De bar en het terras zijn gesloten t/m 31 mei. Op 1 juni zijn het terras en de bar geopend van 12.00 tot 18.00 uur. 
U krijgt nog verdere informatie over het protocol dat bij deze heropening hoort.  
 

Snacks afhalen 
De afhaalkeuken is vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 17.00 uur tot 20.00 uur en op maandag van 17.00 tot 
19.00 uur. Afhalen is uitsluitend mogelijk indien u vooraf (minimaal 30 minuten) telefonisch bestelt (0113-
320030). Wij nemen maximaal 1 bestelling per tijdsblok van 10 minuten aan om groepsvorming bij het afhalen te 
voorkomen. De prijslijst van snacks en frites vindt u achterin dit InfoMagazine. U kunt uw bestelling op het afge-
sproken tijdstip afhalen onder de overkapping naast het hoofgebouw. Betalen kan met pin (contactloos) of vooraf 
via een Tikkie. Afhaalmaaltijden mogen uitsluitend bij het eigen kampeermiddel opgegeten worden. 
 

IJs/chips/snoep 
Bij het raam onder de overkapping kun je dagelijks tussen 12.00 en 20.00 uur ook terecht voor ijs, chips en snoep. 
Een vriendelijk verzoek om kinderen onder de 8 niet zonder volwassene te laten komen en met zo min mogelijk 
mensen te komen. Bij voorkeur betalen per pin (contactloos). Hou voldoende afstand als er een rij staat.  
 

Winkel 
De winkel is gesloten. U kunt tot 17.00 uur in de receptie (of telefonisch) brood bestellen voor de volgende dag 
(voor zondag en maandag alleen harde broodjes, stokbrood en croissants). Afrekenen bij voorkeur met pin 
(contactloos). Uw bestelling wordt tussen 8.30 en 9.00 op uw plaats bezorgd. Er staat een actuele prijs-/bestellijst 
achter in dit InfoMagazine. In de receptie kun je ook de Telegraaf bestellen.  
 

Recreatieruimtes 
Het recreatiegebouw is gesloten. De recreatieruimte in het hoofgebouw is op 1 juni geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. In deze ruimte staan een pooltafel, airhockeytafel en tafelvoetbalspel. De pooltafel kost € 1,- per spel, de an-
dere twee tafels zijn gratis te gebruiken. Voor de ruimte en per tafel/spel geldt een maximaal aantal gebruikers/
bezoekers en ook hier gelden de afstandsregels. Toegang is op basis van reservering (per tijdsvak van een half 
uur) en voordat je naar binnen gaat moet je je altijd even melden in de receptie. Als een spel vrij is, kan er natuur-
lijk ook per direct gereserveerd worden. Vanaf zondag 31 mei kun je in de receptie een informatieblaadje afhalen 
waarop het protocol voor het gebruik van de ruimte precies staat uitgelegd.  
 

Sportveld 
Het sportveld/tennisbaan is dagelijks toegankelijk van 11.00 tot 19.00 uur. De sleutel van het omheinde sportveld 
is af te halen in de receptie (na 17.00 uur bij het “afhaalraam”). Kinderen onder de 10 jaar alleen onder begelei-
ding van een volwassene. Maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder tegelijk op de tennisbaan. Op dit moment 
kunt u nog geen rackets en ballen lenen. 
 

Zwembad         

Het buitenbad is nog gesloten. Het binnenbad is uitsluitend geopend voor banen zwemmen (volwassenen) en dit 
kan alleen indien u vooruit heeft gereserveerd. Kijk op www.zwembaddeninkel.nl voor de openingstijden en pro-
tocollen voor banen zwemmen volwassenen en hoe u kunt reserveren. Wanneer u een reservering heeft gemaakt, 
kunt u bij ons in de receptie uw gratis toegangsbewijs afhalen.  

Kinder-sudoku! 
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Activiteiten 30 mei - 1 juni 2020 

Zaterdag 29 mei  
Op zaterdagochtend is er van 11.00 tot 12.00 uur voor kinderen tot en met 12 jaar een 

Outdoor - Knutselochtend  

Op het terras voor het hoofdgebouw. We gaan o.a. met strijkkralen aan de slag, maar ook met verf en 

hout. We hebben voldoende plaats voor kinderen die geen begeleiding nodig hebben en we hebben 2 

tafels (= 1 ouder + eigen kind(eren) per tafel) beschikbaar voor de jongste kinderen die begeleiding van 

een ouder nodig hebben. Vergeet niet om je van tevoren even aan te melden.  
 

Het wordt zaterdag ook prachtig weer en van 15.00 tot 16.00 uur is er voor  

kinderen van 5 tot en met 12 jaar  

Watervolleybal 
op het volleybalveld bij het hoofdgebouw. Wie vangt de meeste waterballonnen en wie blijft het droogst 

of wordt het natst? LET OP: behalve nat, kun je ook een beetje zanderig worden door het opspattende 

water en de douches zijn nog niet open! Voor watervolleybal hoef je je niet van tevoren aan te melden. 

Ook de jeugd vanaf 13 jaar kan aan deze activiteit meedoen, in een team van 2 personen, samen met 

jongere broers of zussen of in een afgebakend stuk van het veld. Heb je zin om mee te doen, kom dan  

ook om 15.00 uur naar het volleybalveld, dan kijken we ter plaatse hoe we dit in gaan vullen, uiteraard 

met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. 

Algemeen - Inleiding 
Ook dit weekend beperken we ons nog tot een aantal activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar. We kijken 
nog steeds hoe we activiteiten op een veilige manier kunnen organiseren. Dit hangt o.a. van de mede-

werking van de kinderen én de ouders af!  Leg de veiligheidsmaatregelen op de camping goed uit. 
 

We hebben contact gehad met de Veiligheidsregio Zeeland over wat wel en niet is toegestaan en uiter-
aard moet iedereen bij alle activiteiten de veiligheidsregels van het RIVM in acht nemen: houdt ander-
halve meter afstand van anderen (muv van gezinsleden onderling en kinderen t/m 12 jaar onderling), 
was extra vaak je handen, nies in je elleboog, geef elkaar geen hand, blijf thuis als je verkoudheids-
klachten hebt en blijf met het hele gezin thuis als daar koorts of benauwdheid bij komt. Wij vragen ie-

dereen (ook de kinderen) om de handen ter plaatse te desinfecteren voordat de activiteit begint. 
 

Wat is er anders? 
• Één van de belangrijkste veranderingen is dat kinderen voor sommige activiteiten van tevoren 

aangemeld moeten worden. Dit kan in de receptie of via 0113-320030 tot maximaal 30 minuten 
voor aanvang van een activiteit of zolang er plaats is. Besluit je na aanmelding toch om niet te 

komen, laat dit dan wel even weten. Als aanmelden niet nodig is, staat dit aangegeven. 
• Een andere aanpassing is dat we voor sommige activiteiten met een maximum aantal kinderen 

gaan werken. Dit zal komend weekend nog niet aan de orde zijn.  
• Een derde aanpassing is de flexibiliteit qua leeftijd en groepssamenstelling. De activiteiten van dit 

weekend zijn voor kinderen t/m 12 jaar, of voor het hele gezin. In dit laatste geval mogen (leden 
van) verschillende gezinnen niet als één groep aan een activiteit, bijvoorbeeld een speurtocht of 

watervolleybal, deelnemen, tenzij iedereen onder de 12 jaar oud is.  
• Tot slot is het van belang om te weten dat ouders niet meer onbeperkt bij alle activiteiten aanwe-

zig mogen zijn of binnen en buiten kunnen lopen in het recreatiegebouw. In sommige gevallen 
kan 1 ouder blijven om een kind te assisteren (op veilige afstand van de rest), maar in principe 

moeten we dit tot een minimum proberen te beperken. 
 

Wat blijft hetzelfde? 
Deelname aan alle activiteiten is gratis, tenzij anders aangegeven. Deelname is ook vrijblijvend: als kin-
deren na 5 minuten geen zin meer hebben, kunnen ze gewoon stoppen. De enige uitzondering hierop 

is bij eventuele activiteiten in het bos. Daar geldt zoals altijd (om veiligheidsredenen): samen uit, samen 
thuis! Als je halverwege een speurtocht wilt stoppen is dit geen probleem, maar geef dit dan wel even 

door aan de begeleiding (Bas :-)) zodat we niet onnodig op je terugkomst zitten te wachten. 
 

Tot slot: ga voordat je naar de activiteit komt naar het toilet. De gemeenschappelijke toiletten, 
ook die bij de receptie, zijn nog gesloten. 
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Activiteiten 30 mei - 1 juni 2020 

Maandag 1 juni  

Zondag 31 mei 
Op zondag is er van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur voor de jeugd  

van ongeveer 6 t/m maximaal 12 jaar een 

Sportochtend 
op het tennisveld. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar het tennisveld. Aanmelden is niet no-

dig. We gaan voetballen, trefballen en hockeyen. We spelen afwisselend met de oudere en jongere kin-

deren, afhankelijk van de groepsgrootte.  
 

Van 15.00 tot ongeveer 16.00 uur is er voor de kinderen van (ongeveer) 6 t/m maximaal 12 jaar 
Vangvolleybal 

Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Wil je meedoen, kom dan om 16.00 uur naar het volleybal-

veld bij het hoofdgebouw. Om groepsvorming te voorkomen mogen ouders niet blijven kijken. Net als 

bij het watervolleybal, is ook hier de jeugd vanaf 13 jaar welkom. Samen gaan we dan kijken hoe we 

het spel op een veilige manier kunnen spelen.  

Op maandag is er om 11.00 uur een 

Puzzel-Speurtocht 
op de camping voor kinderen van ongeveer 6 t/m 12 jaar. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar 

de tafeltennistafel. Aanmelden is niet nodig. Je kunt tot uiterlijk 11.15 uur starten. Zoek de puzzels op 

de camping en probeer ze op te lossen. Er zijn 2 moeilijkheidsgraden: voor kinderen t/m 8 en voor kin-

deren vanaf 9 jaar.   

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van het weer en het 
aantal deelnemers.  

Springkussen 
Voor zover het weer en de activiteiten het toelaten, leggen we ‘s middags tus-
sen 12.00 en 18.00 uur het springkussen in de speeltuin neer. Dit mag alleen 

onder strikte voorwaarden: 
• Uitsluitend voor campinggasten 

• Alleen te betreden voor kinderen t/m 12 jaar 
• Maximaal 6 kinderen tegelijk 

• Kinderen onder de 5 jaar uitsluitend onder toezicht van een ouder/
verzorger 

• De ouder/verzorger moet altijd minimaal anderhalve meter afstand van 
alle andere aanwezige kinderen en volwassenen houden en mag zelf niet 

op het springkussen. 
• Er mogen maximaal 2 volwassenen tegelijk toezicht houden. 
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Prijslijst Brood 2020 
 
 
Petit Pain Bruin of Wit  per stuk   € 0,50 
     4 stuks  € 1,75 
     8 stuks  € 3,25 
 

Kaiserbroodje   per stuk   € 0,45 
     4 stuks  € 1,60 
     8 stuks  € 3,00 
 

Croissant    per stuk  € 0,60 
     4 stuks  € 2,00 
 

Volkorenbol/Meergra-  per stuk  € 0,60 
nentriangel    4 stuks  € 2,00 
 

Stokbrood wit   per stuk  € 1,90 
 

Baguette wit of meergranen per stuk  € 1,75 
 

Half Bruin/Wit (knip)     € 1,25 
Heel Bruin/Wit (knip)     € 2,20 
 

Half Bruin/Wit Sesam, Maanzaad, Boeren € 1,30 
Half Bruin/Wit Sesam, Maanzaad, Boeren € 2,45 
 

Half Bruin/Wit Casino     € 1,30 
Heel Bruin/Wit Casino     € 2,40 
 

Half Volkoren/Meergranen/Sesam   € 1,30 
Heel Volkoren/Meergranen/Sesam   € 2,45 
  

Spelt brood bruin half/heel    € 1,40/ €2,70 
 

Half Wouddonker/Prohart    € 1,40 
Heel Wouddonker/Prohart    € 2,70 
 

Witte puntjes/bolletjes 6 stuks   € 3,00 (€ 0,50 p./stuk) 
Bruine puntjes/bolletjes 6 stuks  € 3,00 (€ 0,50 p./stuk) 
Maanzaad/Sesambolletjes 6 stuks  € 3,60  
Reuze eierkoeken  5 stuks  € 3,30 
 

Krentenbollen   per stuk  € 0,60 
Bolussen    per stuk  € 1,15 
Roombroodjes   per stuk  € 1,30 
Appelflappen   per stuk  € 1,50 
Chocoladebroodjes (met room) per stuk  € 1,35 
Donuts    per stuk  € 1,40  
Koffiebroodjes   per stuk  € 1,50 
Worstebroodjes   per stuk  € 1,75 
Saucijzenbroodjes  per stuk  € 1,75 
Fricandellenbroodjes  per stuk  € 1,75 
Ham-Kaas croissants  per stuk  € 1,95  
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Frites/snacks om af  te halen 

 

  
Frites:     Mayo of Ketchup Speciaal of Pinda  Stoof 
Klein  € 1,80  € 2,20   € 2,60   nnb  
Middel € 2,30  € 2,70   € 3,20   nnb 
Groot  € 2,80  € 3,20   € 3,80   nnb 
 
 

 
Frikandel        € 1,45 
Frikandel Speciaal     € 2,00 
Kroket         € 1,60 
Kipnuggets (4 stuks/6 stuks)  € 2,00/€ 2,75 
Portie Bitterballen (8 stuks)   € 3,60 
Portie Minisnacks (8 stuks)   € 4,00 
Kwekkeboom Kroket    € 2,00 
Bamihapje       € 1,60 
Nasischijf        € 1,60 
Kaassoufflee       € 1,60 
Gehaktstaaf       € 2,00 
Mexicano        € 2,00 
Berehap        € 2,25 
Hamburger       € 1,90 
Broodje Hamburger     € 2,75 
Loempia        € 3,00 
 

De afhaalkeuken is dit weekend dagelijks geopend van 17.00 uur tot 20.00 
uur. Afhalen is uitsluitend mogelijk indien u vooraf (minimaal 30 minuten) te-
lefonisch bestelt (0113-320030). U kunt uw bestelling tot 19.30 uur doorge-
ven. Wij nemen maximaal 1 bestelling per tijdsblok van 10 minuten aan om 
groepsvorming bij het afhalen te voorkomen. U kunt uw bestelling op het af-
gesproken tijdstip afhalen onder de overkapping naast het hoofgebouw. Beta-
len kan met pin (contactloos) of vooraf via een Tikkie. Afhaalmaaltijden mo-
gen uitsluitend bij het eigen kampeermiddel opgegeten worden. 
 


