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We hebben er “even” op moeten 

wachten, maar het lijkt er nu toch 

echt op dat de temperatuur de ko-

mende paar dagen tot boven de 25 

graden uit gaat komen. Dat is natuur-

lijk goed nieuws voor de mensen die 

nog vakantie hebben, maar helaas 

zijn dat er niet zo heel veel meer. In 

Midden-Nederland moeten de kin-

deren vanaf morgen zelfs al weer 

naar school! Dat kan de pret van de 

overige vakantiegangers natuurlijk 

niet drukken, zeker niet met een dag-

je strand of zwembad in het vooruit-

zicht. Hier in het zuiden hebben we 

nog een week vakantie en daar gaan 

we volop van genieten. 
 

Nu een deel van Nederland weer 

naar school en aan het werk gaat, zal 

het bij de meeste attracties in 

Zeeland een stukje rustiger zijn, ze-

ker gedurende de week. Dat maakt 

een bezoekje aan bijvoorbeeld het 

Omnium in Goes of Mini Mundi in 

Middelburg meteen een stukje aan-

genamer. In het Omnium is het Super 

Zomer Festival nog volop aan de 

gang en in combinatie met een be-

zoek aan het Tropisch Bos, de klim-

wand en het zwemparadijs is je dag 

zo gevuld! Wil je liever in de open 

lucht wat doen, dan biedt Mini Mundi 

uitkomst: attracties en miniatuur Wal-

cheren ineen! Wil je met mooi weer 

liever genieten op het water, kijk dan 

eens op www.marstrand.nl voor een 

mooie thema-rondvaart vanuit 

Yerseke over de Westerschelde. In-

formatie over deze en veel andere 

attracties is terug te vinden in de re-

ceptie.   
 

Ook op de camping is de komende 

week weer van alles te doen. Van 

een bosspel tot knutselen en een Piz-

za-Party. Ook “Bakken met Bas” en 

Watervolleybal staan op het program-

ma. Wil je weten wat er precies alle-

maal te doen is en wanneer, blader 

dan snel door naar pagina 3 van dit 

Magazine.   Deelname aan de activi-

teiten is gratis, tenzij anders vermeld 

en de (buiten)activiteiten zijn onder 

voorbehoud van het weer en het aan-

tal 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 

 

Midden Nederland gaat morgen weer 

naar school en er staan zomerse dagen 

voor de deur! 

 

 

 

 

 

 

 

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 21-27 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 23.00 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 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 bestellen. 
 

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-

ningstijden, ook van het binnenbad!! 

Weekaanbieding Brood 
 6 harde broodjes naar keuze voor  

€ 1,95 
 

Weekaanbieding Snacks 
   1 middel friet + kroket, nasischijf 

of kaassoufflee    

€ 3,- 
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Recreatieprogramma 21 - 27 augustus 2017 

Maandag 21 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. Deze week gaan we o.a. aan de slag met 

zoutdeeg. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!  
 

Om 12.30 uur spelen we 

Vangvolleybal 
Voor iedereen vanaf ongeveer 7 jaar. Wil je meedoen? Kom dan om 12.30 uur naar het volleybalveld. 

 

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 een  

Jeugdfilm  
(om 17.00 uur kun je zien uit welke films er gekozen kan worden) 

voor alle leeftijden en om 21.00 uur   

xXx: the return of Xander Cage of Fast & Furious 8 

voor iedereen vanaf ongeveer 11 jaar.  

Dinsdag 22 augustus 

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

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 voor de inkopen willen we weten hoeveel kinderen er 

komen! 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 23 augustus 

.  Drie maal is scheepsrecht. Na 2 weken regen op dinsdagmorgen proberen we het deze week nóg een keer: om  

11.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 15 jaar een 

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.  
 

Dinsdagmiddag van 12.30 tot ongeveer 13.30 is er voor iedereen mét een zwemdiploma 

Kanovaren 
op de vijver tegenover de camping. Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar de vijver tegenover de camping. 

Kinderen zonder diploma kunnen met Bas of één van hun eigen ouders een rondje varen. Ook mét een diploma 

krijg je van ons een zwemvest! 
 

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 van ongeveer 7 jaar t/m 16 jaar een 

Bos-spel 
in het bos tegenover de camping. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.30 uur bij de tafeltennistafel bent. Welk 

spel het wordt, hangt af van het aantal deelnemers.  
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Recreatieprogramma 21 - 27 augustus 2017 

Donderdag 24 augustus  

Vrijdag 25 augustus  

Op donderdag 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!   
 

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

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Donderdagavond is er voor de jeugd van ongeveer 5 t/m 16 jaar in het recreatiegebouw een    

Pizza-Party en Filmavond   

Je hoeft niet thuis te eten, want je kunt bij ons zelf een kleine pizza beleggen en bakken. We beginnen om 17.30 

uur met het maken en beleggen van de pizza’s. Als we daarmee klaar zijn, zetten we in de filmzaal een leuke film 

voor alle leeftijden op, terwijl de pizza’s ondertussen in de oven gaan. Na de pizza kijken we de film af met een 

lekkere bak popcorn erbij. Pizza-avond is gratis, maar graag even aanmelden i.v.m. inkoop van de ingrediënten. 

Om 11.00 zijn er voor de jeugd van ongeveer 7 t/m 16 jaar 

Streetgames 
Met o.a. steltlopen, touwtrekken en kleefbal. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel. 

 

Om 13.00 uur is er een  

Puzzeltocht 
Voor de jeugd van ongeveer 6 t/m 14 jaar. De tocht loopt over de camping. 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 spelen we 

Vangvolleybal 
Voor iedereen vanaf ongeveer 7 jaar. Wil je meedoen? Kom dan om 19.30 uur naar het volleybalveld. 

 

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 spelen we met iedereen vanaf ongeveer 5 jaar, die zin heeft, een potje  

Watervolleybal 
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.30 uur bij het volleybalveld bent.  

Woensdag 23 augustus (vervolg) 
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Recreatieprogramma 21-27 augustus 2017 

Zondag 27 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.  

Om 21.30 uur is er een  

Thriller-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. De jeugd van 13 en 14 jaar mag komen kijken met toestemming van een ouder! 

Vrijdag 25 augustus (vervolg) 

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

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

Zaterdag 26 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!  

 

Om 12.30 is voor de jeugd van ongeveer 7 t/m 16 jaar 

Watervolleybal 
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 12.30 uur bij het volleybalveld bent.  

 

Op zaterdag 26 augustus spelen we de allerlaatste  

  Zomer-B.I.N.G.O. 
van dit seizoen. 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 zaterdag je geluksdag!  
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