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Net als de voorgaande weken blijven 

de weersvoorspellingen (en het weer) 

wisselvallig. Hoewel het niet écht 

slecht is, zou een beetje warmer en 

zonniger zomerweer toch wel weer 

eens een keertje leuk zijn. We kun-

nen er echter over zeggen en zeuren 

wat we willen, we hebben niets in te 

brengen en zullen het moeten doen 

met het weer dat ons gegeven wordt. 

En dat doen we dan ook.  

Het is nog steeds volop vakantie In 

Nederland en natuurlijk ook in 

Zeeland. Voor wie deze vakantie al 

genoeg van onze mooie provincie 

heeft gezien, is een uitstapje naar on-

ze zuiderburen in België ook beslist 

de moeite waard. Een voor de hand 

liggende keuze is Antwerpen, met de 

Zoo, Vogeltjesmarkt, het gezellige 

winkelgebied in het oude centrum, 

het MAS en de vele andere attracties. 

Maar ook het prachtige Brugge is 

voor een dagtripje goed te doen. Een 

rondvaart door de grachten, een be-

zoek aan de vele bezienswaardighe-

den, diamantzaken en chocolaterie-

ën, of gewoon slenteren door deze 

prachtige oude stad: het is allemaal 

mogelijk.  

 

Voor wie nog niet genoeg heeft van 

Zeeland en eens iets anders wil zien 

dan de “grote” steden Goes, Vlissin-

gen en Middelburg, is een bezoekje 

aan Zierikzee zeker de moeite waard.  

Van de oude haven tot de verschil-

lende musea en toeristische winkel-

tjes. In combinatie met een bezoek 

aan bijvoorbeeld het Watersnoodmu-

seum in Ouwerkerk is dit beslist een 

leuk en leerzaam dagje uit. En na-

tuurlijk is er op zaterdag 18 augustus 

de jaarlijkse Mosseldag in Yerseke. 

Een evenement dat je niet mag mis-

sen! 

Ook op de camping is de komende 

week weer van alles te doen. Vanaf 

pagina 3 kun je lezen wat en wan-

neer. Deelname aan de activiteiten is 

gratis, tenzij anders vermeld. De 

(buiten)activiteiten zijn onder voorbe-

houd van het weer en het aantal 

deelnemers. 
 

Tot slot van deze inleiding wil ik ie-

dereen namens alle medewerkers 

van Camping den Inkel een fijne en 

vooral een zo zonnig mogelijke va-

kantieweek in Zeeland toewensen. 

 

Bas Booij 

De laatste week vakantie van Midden-

Nederland staat al voor de deur en de 

zomer wil nog steeds niet losbarsten. 

 

 

 

 

 

 

 

Den Inkel 

InfoMagazine 

verschijnt wekelijks 

gedurende het 

hoogseizoen op iedere 

zondag en is af te halen 

in de receptie en te 

downloaden van 

www.deninkel.nl. 
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Openingstijden 14-20 augustus 2017 
 

Bar/Kantine/Afhaalkeuken 

De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (maandag t/m donderdag en zondag 22.30 uur 

of later, vrijdag en zaterdag 23.30 uur of later). De afhaalkeuken is dagelijks geopend van 17.30 uur tot 20.00 uur.   
 

Receptie 

Dagelijks van 9.00 uur tot 20.00 uur, zondag van 10.00 tot 20.00 uur. 
 

Winkel 

Houdt u er rekening mee dat wij brood op bestelling bakken. Wilt u zeker 

zijn dat wij het brood hebben dat u graag wilt, dan kunt u dit in de winkel 

of receptie bestellen tot uiterlijk 20.00 uur de avond tevoren. Vraag naar 

de prijs– en bestellijst. Het winkeltje is dagelijks geopend van 8.30 tot 

10.30 uur. Na 10.30 uur kunt u het bestelde brood afhalen in de receptie. 

Ook voor zondag kunt u harde broodjes, stokbrood en croissants bestel-

len. 
 

Kleuterkamer 

Een ballenbak, poppenkast, lego, voorleesboeken en nog veel meer, speciaal voor kinderen tot ongeveer 7 jaar, 

staan klaar voor gebruik in de Kleuterkamer. Wij verzoeken u vriendelijk alle gebruikte spullen weer netjes op te 

bergen. De kleuterkamer is geopend tijdens activiteiten in het recreatiegebouw, u dient zelf voor toezicht te zorgen. 
 

Knutselzaal en Filmzaal 

In deze ruimtes worden voor jong en oud activiteiten georganiseerd. Verder kunt u hier terecht voor het spelen 

van spelletjes of het lenen van een boek of gewoon om te ontspannen. De knutsel- en filmkamer zijn geopend tij-

dens de activiteiten in het recreatiegebouw.  
 

Recreatieruimte 

In de recreatieruimte in het hoofdgebouw staat een poolbiljart waar tegen betaling gebruik van kan worden ge-

maakt. Ook hangt er een dartbord en staat er een Photoplay apparaat. Dagelijks geopend van 10.00 uur tot slui-

tingstijd horeca. 
 

Zwembad     Buiten    Binnen 

Maandag t/m Vrijdag   13.00 tot 18.00 uur   14.00 tot 17.30 uur (gesloten bij mooi weer) 

Zaterdag en Zondag   13.00 tot 17.00 uur   13.00 tot 16.30 uur (gesloten bij mooi weer) 
 

U kunt tot uiterlijk een half uur voor sluitingstijd een toegangsbewijs afhalen in de receptie. 

Deze openingstijden zijn onder voorbehoud van het weer!! Bij erg warm weer blijft het binnenbad gesloten 

en bij slecht weer sluit het bad om 18.00/16.30 uur.  Kijk op www.zwembaddeninkel.nl voor actuele ope-

Weekaanbieding Brood 
 2 croissants + 2 harde broodjes voor  

€ 1,45 
 

Weekaanbieding Snacks 
   2 middel frites + 2 frikandellen of 

kroketten    

€ 6,- 
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Recreatieprogramma 14 - 20 augustus 2017 

Maandag 14 augustus 

Van 11.00 tot 12.00 uur is er voor alle kinderen een    

Knutselochtend 
 in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!  

 

De sportieve activiteit van de maandag is deze week   

Veldhockey 
Voor iedereen van ongeveer 8 t/m 14 jaar. Wil je meedoen? Kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel. Zorg 

dat je sportieve schoenen aan hebt: op slippers en blote voeten kun je NIET meedoen. 
 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.  

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Maandagavond is er een filmavond met om 19.00 uur voor alle leeftijden 

De Smurfen en het Verloren Dorp 
en om 21.00 uur  

Keuze-actiefilm:  

xXx– the return of Xander Cage  of  Ghost in the Shell 
voor iedereen vanaf ongeveer 12 jaar.  

Dinsdag 15 augustus 

Woensdagochtend is er voor de kinderen en jeugd van ongeveer 5 t/m 15 jaar  

Bakken met Bas e.v.a.!! 
We gaan deze week weer verschillende lekkere dingen maken. Voor het bakken met Bas moet je je van tevoren 

even aanmelden in de receptie. Deelname is gratis, maar gezien de drukte willen/moeten we weten voor hoeveel 

kinderen we spullen klaar moeten zetten! Inschrijven kan tot dinsdagavond 21.00 uur. Het bakken begint om 

11.00 uur in het recreatiegebouw! Bij de allerjongste kinderen zouden we het fijn vinden als er een (groot)ouder 

mee komt helpen. 

Woensdag 16 augustus 

.  Het buitenprogramma van vorige week dinsdag viel letterlijk in het water, dus daarom doen we het deze week nog een 

keertje over: om  11.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 15 jaar  

Stoepkrijtwedstrijd 
Wie maakt de mooiste tekening en wint de eerste prijs? We strijden in 3 leeftijdscategorieën: iedereen t/m 6 jaar, 7 t/m 10 

jaar en 11 jaar en ouder. Wil je meedoen? Kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel. Bij slecht weer zetten we de stoep-

krijtwedstrijd om in een tekenwedstrijd in het recreatiegebouw.   
 

Dinsdagmiddag is de sportmiddag van deze week met om 13.00 uur voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 16 jaar  

Softbal/Honkbal 
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de picknicktafel bij het hoofdgebouw. Zorg dat je goede schoenen 

aan hebt, er mag NIET op slippers of Croc’s gespeeld worden. 
 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor een knutseluurtje en een videofilm.  

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Om 19.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer 7 jaar t/m 16 jaar een 

Smokkelspel 
in het bos tegenover de camping. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.30 uur bij de tafeltennistafel bent. 
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Recreatieprogramma 14 - 20 augustus 2017 

Donderdag 17 augustus  

Vrijdag 18 augustus  

Van 11.00 tot 12.00 uur gaan we met alle kinderen tot en met ongeveer 14 jaar    

Reuzenschilderijen 
 maken in het recreatiegebouw. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!  

 

Om 13.00 uur is er voor iedereen van ongeveer 8 t/m 16 jaar 

Tafeltennis 
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel.  

 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.  

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Om 19.30 uur is er voor de jeugd tot en met ongeveer 16 jaar 

(vang)Volleybal 
Wil je meedoen, kom dan om 19.30 uur naar het volleybalveld. Bij erg warm weer spelen we watervolleyval. 

 

Om 21.30 uur is er een  

Horror-Filmavond  

met een film waar je bloed van stolt en je haar recht van overeind gaat staan. De film is voor de jeugd van 15 jaar 

en ouder. Kinderen vanaf 13 jaar mogen kijken met toestemming van een ouder. 
 

Vrijdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur zijn er  

Streetgames 
voor de kinderen tot en met ongeveer 12 jaar. Met o.a. touwtrekken, ringwerpen, koekhappen en nog veel meer. 

Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de speeltuin.  
 

Vrijdagmiddag om 14.00 uur is er voor de laatste keer dit seizoen voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar die 1,20 

meter of groter is  

Boogschieten  

Iedereen die wil krijgt de kans om onder begeleiding van ervaren instructeurs met een handboog die bij hem of 

haar past op een doel te schieten. Wil je meedoen, kom dan om 14.00 uur naar het lege veld rechts bij de appelbo-

men (plaatsnummers 228 t/m 233 op de plattegrond). Hier kun je tussen 14.00 en 16.00 uur testen hoe handig je 

bent met pijl en boog.  

Om 13.00 uur is er voor het hele gezin een  

Foto-race 
Wie kan als eerste de 20 gevraagde foto’s maken? 

Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel.  
 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.  

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Om 19.30 uur is er voor de jeugd tot en met ongeveer 16 jaar een 

Griezel-speurtocht 
door het bos. Wie vind als eerste alle griezels en lost het puzzelwoord op? Wil je meedoen? Kom dan om 19.30 

uur naar de tafeltennistafel.  

Woensdag 16 augustus (vervolg) 
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Recreatieprogramma 14-20 augustus 2016 

Zondag 20 augustus 

Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur 

Schminken en Disneyfilm  
 in het recreatiegebouw. Voor kinderen tot en met ongeveer 12 jaar.  

 

Om 13.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar een   

Pooltoernooi 
in de recreatieruimte in het hoofdgebouw. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur bij de pooltafel bent.  

 

 Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.  

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

In verband met de Mosseldag in Yerseke is deze week de  

  Zomer-B.I.N.G.O. 
op vrijdagavond. In 4 ronden zijn steeds 4 prijzen te winnen, voor jong en oud. Bingokaarten kosten  € 1,- per 

stuk. De Bingo vindt plaats in de bar en  begint om 20.30 uur. Wie weet is deze keer vrijdag je geluksdag!  

Vrijdag 18 augustus (vervolg) 

Met mooi weer ligt het springkussen  
’s middags in de speeltuin!! Indien een buitenactivi-
teit door weersomstandigheden niet door kan gaan, 

wordt het recreatiegebouw geopend. 

Zaterdag 19 augustus 

Op zaterdag is er deze week van 11.00 tot 12.00 uur een       

Spelletjesochtend  

 in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor alle leeftijden, van sjoelen tot domino en van Stratego tot 

Monopoly en Risk, dus kom gezellig langs!   
 

Mosseldag Yerseke   

Ook dit jaar staat op de 3e zaterdag van augustus in Yerseke alles in het teken van de mosselen, nog meer dan op 

andere dagen van het jaar. Op 19 augustus kun je daar terecht voor een vlootschouw, mosselen proeven, een culi- 

naire proeverij, jaarmarkt, streekproductenmarkt, kermis en nog veel meer. Kijk voor meer informatie op yerseke-

promotie.nl of kom de gratis folder met plattegrond en programma afhalen in de receptie. 
 

Mosseldag Yerseke:    

een dag die je niet mag missen!!   
  

In verband met de activiteiten in Yerseke organiseren wij deze dag verder geen activiteiten.  
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