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Ook in het zuiden van ons land slui-

ten de scholen vanaf komende 

week de deuren. Nog een weekje 

wachten en dan is het ook in het 

noorden zover en heeft heel Neder-

land zomervakantie. Tijd dus voor 

veel zon en hogere temperaturen. 

Terwijl ik dit schrijf bevind ik me op 

een plaats waar de temperatuur bij-

na dagelijks de 33 graden aantikt 

maar geloof me,  dat is lang niet zo 

fijn als het misschien klinkt. Geluk-

kig ziet het er naar uit dat we vol-

gend weekend al weer huiswaarts 

mogen keren, zodat 

we ons weer heerlijk 

in temperaturen van 

rond de 25 graden 

kunnen begeven. 
 

En ja, als ik de 

weersvoorspellingen 

mag geloven is dat 

het mooie weer dat 

na het weekend zijn intrede gaat 

doen in Nederland en hopelijk blijft 

dit ook een paar weken hangen. 

Heerlijk genieten aan het strand, 

een frisse duik in het zwembad, een 

bezoek aan één van de vele mark-

ten of een rondvaart over de Oos-

terschelde; het behoort allemaal tot 

de mogelijkheden in deze zonnige 

vakantieprovincie.  
 

Het zonnige weer is bij uitstek een 

gelegenheid om bijvoorbeeld een 

bezoek te brengen aan de Delta 

Expo of Terra Maris, hét museum 

voor natuur en landschap van 

Zeeland. Uiteenlopende natuurge-

relateerde tentoonstellingen en acti-

viteiten bieden aan jong en oud een 

leuk dagje uit: op 18 juli bijvoor-

beeld een Middeleeuws Festijn en 

iedere dag een andere kinderactivi-

teit. Kijk voor meer informatie op 

www.terramaris.nl. 
 

Ook een rondvaart over de Ooster-

schelde vanuit Yerseke is een aan-

rader. Bij Marstrand Rondvaarten 

kun je uit verschillende tochten kie-

zen.  Kijk op www.marstrand.nl voor 

de afvaarttijden en kosten van o.a. 

een zeehondentocht, sleepvissen of 

een bezoek aan de schelpenbank. 
 

Uiteraard is er ook op 

de camping zelf weer 

van alles te doen de-

ze week.  Op woens-

dag is er voor de laat-

ste keer  “Bakken 

zonder Bas” (vanaf 

de week daarna is er 

weer “Bakken mét 

Bas) en verder staat 

er sport, een Zomer-Bingo, verschil-

lende wateractiviteiten, boogschie-

ten en nog veel meer op het pro-

gramma. Vanaf pagina 3 kun je le-

zen wat er precies allemaal te doen 

is en wanneer. Deelname aan acti-

viteiten is gratis, tenzij anders ver-

meld. De (buiten)activiteiten zijn on-

der voorbehoud van het weer en 

het aantal deelnemers. 
 

Tot slot van deze inleiding wil ik ie-

dereen namens alle medewerkers 

van Camping den Inkel en voor de 

laatste keer vanuit de VS een fijne 

en vooral een zonnige vakantie-

week in Zeeland toewensen. 
 

Bas Booij 

De Zomervakantie in Zeeland is be-
gonnen!! Laat het mooie weer maar 

komen :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Inkel 

InfoMagazine 

verschijnt wekelijks 

gedurende het 

hoogseizoen op iedere 

zondag en is af te halen 

in de winkel of de 

receptie. 
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Openingstijden 17 - 23 juli 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 23.00 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 ze-
ker 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 crois-
sants bestellen. 
 

Kleuterkamer 
Een ballenbak, poppenkast, lego, voorleesboeken en nog veel meer, spe-
ciaal 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 recreatiege-
bouw, 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. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur tot sluitingstijd horeca. 
 
 

Zwembad     Buiten    Binnen 
Maandag t/m Vrijdag   13.00 tot 20.00 uur   14.00 tot 17.30 uur (alleen bij slecht weer) 

Zaterdag en Zondag   13.00 tot 17.00 uur   13.00 tot 16.30 uur (alleen bij slecht 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 buitenbad om 18.00/16.30 uur.  Kijk op www.zwembaddeninkel.nl voor actuele 
openingstijden, ook van het binnenbad!! 

Sudoku 

Weekaanbieding Brood 
 2 croissants + 2 pistolets voor    

€ 1,50 
8 harde broodjes naar keuze voor 

 € 2,75 
 

Weekaanbieding Snacks 
   Middel frites + Berehap/Gehaktstaaf   

€ 3,30 
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Recreatieprogramma 17 - 23 juli 2017 

Maandag 17 juli 
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. Deze week gaan we o.a. met strijkkralen 
aan de slag, waterverf en we gaan een mobile maken. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!  

 

Om 12.30 uur is er voor kinderen en jeugd vanaf ongeveer 8 t/m 15 jaar 

Tafeltennis  
 Wil je meedoen, zorg dan dat je om 12.30 uur bij de tafeltennistafel bent. 

 

Van 16.00 tot 17.30 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.  
Ook de kinderkamer is dan geopend. 

 

Maandagavond om 20.00 uur is er een  

Darts-wedstrijd 

Voor iedereen vanaf ongeveer 12 jaar, jeugd én volwassenen. Wil je meedoen? Zorg dan dat je om 20.00 uur in de 
bar aanwezig bent.  

Dinsdag 18 juli 

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

Bakken “zonder” Bas!! 
We gaan deze week verschillende bladerdeeghapjes maken. Deelname is gratis, maar we vragen wel of je je van 

tevoren even wilt aanmelden in de receptie, zodat wij weten voor hoeveel kinderen we spulletje klaar moeten zet-
ten. Dit kan tot dinsdagavond 20.00 uur in de receptie. We beginnen met bakken om 10.30 uur, in de knutselruim-

te!! Bij de allerjongste kinderen zouden we het fijn vinden als er een (groot)ouder mee komt om te helpen. 
 

Woensdag 19 juli 

Dinsdagochtend om 11.00 uur zijn er  

Waterspelen  
 in de speeltuin bij het hoofdgebouw, met o.a. een watergevecht en waterballonnendans. Dus doe je zwembroek of 

badpak aan en kom gezellig langs! Voor kinderen t/m ongeveer 15 jaar en iedereen die jong van geest is en niet 
bang om nat te worden. 

 

Om 13.00 uur is er voor het hele gezin een 

Foto-Race 

Welk team kan het snelst alle foto’s maken? Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel en 
neem een camera of telefoon met camera mee. Het spel duurt precies een uur. 

 

Van 16.00 tot 17.30 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes.  
Ook de kinderkamer is dan geopend. 

 

Dinsdagavond is er een 

Filmavond 

met om 19.00 uur een  

Komische Film 

voor alle leeftijden en aansluitend, om ongeveer 20.45 uur een 

Actiefilm 

voor de jeugd vanaf ongeveer 12 jaar. Om 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw kijken uit welke films er ge-
kozen kan worden. 
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Recreatieprogramma 17 - 23 juli 2017 

Donderdag 20 juli  

Vrijdag 21 juli  

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. Deze week gaan we o.a. met strijkkralen 
aan de slag, waterverf en we gaan een mobile maken. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!   

 

Om 12.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer 7 tot en met 14 jaar  

Veldhockey 

Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar het de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw. 
 

Van 16.00 tot 17.30 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.  
Ook de kinderkamer is dan geopend. 

 
Donderdagavond is er om 20.00 uur voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 15 jaar een  

Pool-toernooi 
Wil je meedoen, kom dan om 20.00 uur naar de pooltafel in het hoofdgebouw.   

Vrijdagochtend gaan we actief aan de slag in de speeltuin met verschillende 

Streetgames 

voor de jeugd van ongeveer 6 t/m 14 jaar. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar het volleybalveld bij het 
hoofdgebouw. We spelen onder andere kleefbal en touwtrekken en we gaan steltlopen! 

 

Vrijdagmiddag om 14.00 uur is er 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.  
 

Van 19.00 tot 20.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.  
Ook de kinderkamer is dan geopend. 

 

Om 20.15 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 t/m 15 jaar het 

Smokkelspel 
in het bos. Wil je meedoen, trek dan stevige schoenen aan en kom om 20.00 uur naar de tafeltennistafel bij het 

hoofdgebouw. Het smokkelspel gaat alleen door als er 10 of meer kinderen meedoen. 

Om 13.00 uur is voor kinderen tot en met ongeveer 14 jaar een   

Stoepkrijt-Wedstrijd 

Wie maakt de mooiste stoepkrijttekening en verdient de eerste prijs? Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar 
de tafeltennistafel. Er wordt gestreden in 3 leeftijdscategorieën: tot 7 jaar, 8 t/m 11 jaar en 12+. 

 

Van 16.00 tot 17.30 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.  
Ook de kinderkamer is dan geopend. 

 

Om 19.00 uur is het tijd voor  

Watervolleybal 
Geschikt voor alle leeftijden: ben je niet bang om nat te worden van een paar waterballonen, kom dan om 19.00 

uur in je badkleding of kleding die nat mag worden naar het volleybalveld. 

Woensdag 19 juli (vervolg) 
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Recreatieprogramma 17 - 23 juli 2017 

Zondag 23 juli 

Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur 

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

 

Om 20.30 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 10 jaar een   

Filmavond 

in de filmzaal in het recreatiegebouw. Vanaf 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw kijken uit welke 2 films er 

gekozen kan worden.  

Op zaterdagochtend om 11.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 6 tot 14 jaar een  

Bos-speurtocht 
Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw. Voor de jongste kinderen 

hebben wij een begeleider beschikbaar. 
 

Ook in het weekend gaan we sportief doen en daarom spelen we zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur   

Vangvolleybal 
voor kinderen en jeugd vanaf ongeveer 6 jaar. Wil je meedoen, kom dan om 17.00 uur naar het volleybalveld bij 

het hoofdgebouw. Als het écht heel warm is, spelen we watervolleybal in plaats van vangvolleybal. 
 

 

Zaterdagavond om 20.30 uur is het tijd voor  

  Zomer-B.I.N.G.O. 
In 4 ronden zijn steeds 4 prijzen te winnen, leuk voor jong en oud. De bingokaarten kosten  € 1,- per stuk. De Bin-

go vindt plaats in de bar in het hoofdgebouw en begint om 20.30 uur. Wie weet is zaterdag jouw geluksdag!!  

Zaterdag 22 juli  

Met mooi weer ligt het springkussen  
’s middags in de speeltuin!! Indien een buitenactiviteit 

door weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt het 
recreatiegebouw geopend. 

Zweeds Raadsel 

voor Kids 
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