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Ook voor de kinderen in het noor-

den van Nederland zit het school-

jaar er op en dat betekent dat de 

zomervakantie in volle gang is. 

Voor je het weet zijn de zomerse 

weken al weer voorbij, dus laten we 

er met zijn allen met volle teugen 

van genieten. En als je in Neder-

land blijft, waar kan dit dan beter 

dan in de zonnigste provincie van 

ons land: Zeeland!. Juist, zelfs als 

het regent, is het in Zeeland het 

zonnigst :-) 
 

De weersverwachting voor 

de komende week is wis-

selvallig maar dat kan ons 

niet deren. Er is genoeg te 

doen in Zeeland om ook bij 

wat minder weer een leuke 

dag te hebben. Een dagje 

Vlissingen is bijvoorbeeld 

niet alleen met mooi weer erg leuk. 

Overdekte attracties als het Arse-

naal, ReptielenZoo Iguana en het 

MuZEEum zijn beslist de moeite 

waard. In combinatie met een lek-

kere wandeling over de boulevard 

of een bezoekje aan CineCity om 

één van de blockbusters van deze 

zomer te bekijken heb je zo een 

dagvullend programma gemaakt. 

Wil je toch nog even naar het bui-

tenland? Breng dan een bezoekje 

aan Antwerpen: op nog geen half 

uurtje rijden zit je midden in het 

centrum van deze historische stad, 

waar van alles te zien en te beleven 

is: van de prachtige Antwerpse Zoo 

tot het moderne MAS. Ook mensen 

die van shoppen en/of lekker eten 

houden, kunnen hier hun hart opha-

len.  
 

Wil je het maximale uit je Zeeuwse 

vakantie halen? Dan is de Zeeland-

pas een goed idee! Deze kun je 

voor slechts € 4,- p.p. aanschaffen 

in de receptie en levert je aantrek-

kelijke kortingen op bij tal van 

Zeeuwse attracties, musea, horeca  

en meer. Kijk voor informatie op 

www.zeelandpas.nl.  
 

Ook op de camping zelf is deze 

week weer van alles te doen, van 

“Bakken met Bas” tot een 

Zomer-Bingo en van rij-

den met een paarden-

koets tot boogschieten, 

knutselen en Levend 

Cluedo: voor ieder wat 

wils. Vanaf pagina 3 kun 

je lezen wat er precies 

allemaal te doen is en wanneer. 

Deelname aan de activiteiten is gra-

tis, tenzij anders vermeld. De 

(buiten)activiteiten zijn onder voor-

behoud van het weer en het aantal 

deelnemers. 
 

Tot slot van deze inleiding kan ik 

zeggen dat ik blij ben weer in Ne-

derland te zijn en zin heb om volop 

aan de slag te gaan. Ik wens ieder-

een namens alle medewerkers van 

Camping den Inkel een fijne vakan-

tieweek in Zeeland toe. 
 

Bas Booij 
 

NB: In verband met een upgrade van 

het WiFi-netwerk is het netwerk op 

maandag 24 juli tijdelijk offline. Onze 

excuses voor het ongemak.  

Heel Nederland eindelijk vakantie nu ook 

in de noordelijke provincies de scholen hun 

deuren sluiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 - 30 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 23.30 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 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, 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. 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 (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!! 
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Weekaanbieding Brood 
 4 croissants + 4 kaiserbroodjes     

€ 2,95 
 

Weekaanbieding Snacks 
   Kleine frites + frikandel, kroket, 

bamihapje of kaassoufflée   

€ 3,00 
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Recreatieprogramma 24 - 30 juli 2017 

Maandag 24 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 ook weer allerlei 

leuke dingen doen. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!  

 

Om 13.00 uur is er voor het hele gezin een 

Foto-Speurtocht 
Op de camping hangen meer dan 50 foto’s van bekende personen en tekenfilmfiguren. Welk team vindt én kent de 

meeste? Het spel duurt precies 1 uur. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 12.50 uur bij de tafeltennistafel bent. 
 

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

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Maandagavond om 19.30 uur spelen we voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar een potje  

Vangvolleybal 
Wil je meedoen? Kom dan om 19.30 uur naar het volleybalveld. Alle leeftijden welkom :-) 

Dinsdag 25 juli 

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

Bakken met Bas!! 
Wat we deze week gaan bakken blijft nog even een verrassing, maar we kunnen al wel verklappen dat het erg lek-

ker zal zijn! Meedoen is gratis, maar ook deze keer vragen we of je je van tevoren aan wilt melden in de receptie, 

zodat we weten voor hoeveel kinderen we spullen klaar moeten zitten. Dit kan tot dinsdagavond 20.00 uur. Het 

bakken begint om 11.00 uur in de knutselruimte!! Bij de allerjongste kinderen zouden we het fijn vinden als er 

een (groot)ouder mee komt om te helpen. 
 

Woensdag 26 juli 

Om  11.00 uur is er voor de kinderen vanaf ongeveer 5 t/m 12 jaar een 

Verkleed– en toneelochtend 
We halen alle verkleedspullen tevoorschijn en gaan in groepjes een toneelstukje voor elkaar spelen. Wil je mee-

doen, kom dan om 11.00 uur naar het recreatiegebouw en wordt een prinses, piraat of iets heel anders!  
 

Dinsdagmiddag om 12.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 16 jaar  

Voetbal 
Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar de picknicktafel bij het hoofdgebouw. Zorg dat je goede schoenen 

aan hebt, er mag NIET op slippers of Croc’s gevoetbald 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 20.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 jaar t/m 16 

Levend Stratego 
in het bos tegenover de camping. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 20.00 uur bij de tafeltennistafel bent. 
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Recreatieprogramma 24 - 30 juli 2017 

Donderdag 27 juli  

Vrijdag 28 juli  

Om 11.00 uur gaan we met kinderen van ongeveer 5 t/m ongeveer 8 jaar  

Schatzoeken 
 in het bos. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 11.00 uur bij de tafeltennistafel bent. Bij deze tocht kunnen Bas en 

Christianne wel wat hulp gebruiken van wat oudere kinderen. Als je wilt helpen, laat dat dan even aan Bas weten! 
 

Om 13.00 uur is er voor de jeugd tot en met ongeveer 18 jaar 

(vang)Volleybal 
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 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. 
 

Donderdagavond om 19.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 8 jaar  

Levend Cluedo 
 Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.00 uur bij de tafeltennistafel bent. Voor dit spel hebben we nog 2 vrijwil-

ligers van 16 jaar of ouder nodig. Je kunt je als vrijwilliger aanmelden in de receptie. 

Op vrijdag zijn er deze week  

Ritjes met de Paardenkoets  
Het precieze tijdstip maken we later deze week bekend, zodra we goed zicht op het weer hebben. Leuk voor het 

hele gezin en meerijden is uiteraard gratis. De koets maakt 2 uur lang ritjes over de camping en door het bos. 
 

Vrijdag is er ook, voor iedereen met een zwemdiploma  

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

Kinderen zonder diploma kunnen met Bas een rondje varen. Ook mét een diploma krijg je van ons een zwemvest!  

Het tijdstip maken we later deze week bekend en is afhankelijk van het tijdstip van de paardenkoets. 
 

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

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Vrijdagavond om 22.15 uur spelen we het  

Dierengeluidenspel  
 in het bos. Leuk voor de hele familie. Welk team vindt als eerste alle dieren in het bos? Volg de geluiden en 

spoor ze zo snel mogelijk op!!! Voor dit spel hebben we nog een aantal vrijwilligers van 18 jaar of ouder nodig. 

Vrijwilligers kunnen zich even melden bij Bas. 

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

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Woensdagavond 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.  

Woensdag 26 juli (vervolg) 
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Recreatieprogramma 24 - 30 juli 2017 

Zondag 30 juli 

Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur 

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

 

Om 13.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 6 t/m 16 jaar 

Appeltje-Eitje 
Ieder team krijgt en appel en een ei en moet in een uur tijd proberen deze dingen te ruilen voor de leukste, grap-

pigste of lekkerste dingen. Je mag blijven ruilen tot je niks leukers meer kunt vinden. Het team met de origineelste 

producten aan het einde, heeft gewonnen. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel. 
 

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

Pooltoernooi 
Wil je meedoen, kom dan om 20.00 uur naar de pooltafel in het hoofdgebouw!! 

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 ook weer allerlei 

leuke dingen doen. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!  
 

Zaterdagmiddag 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.  
 

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 29 juli  

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. 
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