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Het hangt er een beetje van af naar 

welk weerbericht je kijkt. Zoals het 

er nu naar uit ziet, gaat het in ieder 

geval minder regenen en klimt de 

temperatuur langzaam naar rond de 

25 graden. Nog geen tropische 

warmte, maar het begint er een 

beetje op te lijken. Hoe dan ook, we 

kunnen er weinig aan veranderen 

en we zullen het er mee moeten 

doen. 
  

Ondertus-

sen hebben 

we afgelo-

pen week 

een hoop 

leuke din-

gen gedaan, zoals boogschieten, 

ritjes met de paardenkoets, levend 

cluedo en schatzoeken. En omdat 

de vakantie nog lang niet voorbij is 

staan er nog veel meer dingen op 

het programma. 
 

Als je deze week Zeeland wilt gaan 

verkennen, heb je allerlei alternatie-

ven. Bezoek één van de vele 

(toeristische) markten of maak een 

mooie fietstocht door de polders en 

over dijken. Wil je een mooie oude 

stad bezoeken en ook nog wat cul-

tuur opsnuiven, dan is Middelburg 

met de Abdij, het bijbehorende 

Zeeuws Museum en de vele gale-

rieën beslist de moeite waard. En 

als je dat vanaf 4 augustus doet, 

pak je ook nog een bruisende ker-

mis mee! In de binnenstad van 

Goes is er van 3 t/m 5 augustus 

een STREETsale met tal van leuke 

aanbiedingen en in het Omnium is 

nog tot eind augustus het Super Zo-

mer Festival met onder andere een 

pop-up attractiepark en een Magic 

Show. En wil je iets ECHT avon-

tuurlijks ondernemen, breng dan 

een bezoek aan 

het Klimbos 

Brabantse Wal. 

Met 4 verschil-

lende routes 

voor volwasse-

nen tot wel 18 

meter hoog, 2 

voor kids én een 

tokkelroute kunnen thrill-seekers 

hier hun hart ophalen en ik spreek 

uit ervaring! 
 

Komende week is er ook weer van 

alles te doen op de camping. Deze 

week is er onder andere een Hor-

rorfilmvond, Pizza-Party, een mid-

dag met de Aquaballen, Bakken 

met Bas, Streetgames en boog-

schieten. Vanaf pagina 3 kun je 

precies lezen wat er allemaal te 

doen is en wanneer. Deelname aan 

alle activiteiten is gratis, tenzij an-

ders vermeld. Op pagina 2 vind je 

alle informatie over onze openings-

tijden van de komende week. 
 

Tot slot van deze inleiding wil ik ie-

dereen namens alle medewerkers 

van Camping den Inkel een fijne en 

vooral zo zonnig mogelijke vakan-

tieweek in Zeeland toewensen. 
 

Bas Booij 

 

Tot nu toe is de zomervakantie wissel-

vallig geweest, maar gaat daar komende 

week verandering in 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 31 juli - 6 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 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 
   Middel frites + bamihapje of nasi-

schijf    

€ 2,95 
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Recreatieprogramma 31 juli - 6 augustus 2017 

Maandag 31 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. figuurzagen en 

met ecoline werken. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur gezellig langs!  
 

Om 13.00 uur gaan we een uurtje sporten. Deze week is het   

Veldhockey 
Voor iedereen van ongeveer 7 t/m 15 jaar. Wil je meedoen? Kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel. Zorg 

dat je sportieve schoenen aan hebt: op slippers, croc’s of 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 de leuke animatiefilm 

Home 
Een avonturenfilm over het buitenaardse wezentje Oh en zijn mensenvriendinnetje  

Om 21.00 uur staat er vervolgens een  

Actiefilm  

op het programma voor de jeugd vanaf ongeveer 12 jaar. Om 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw zien uit welke 

films er gekozen kan worden. 

Dinsdag 1 augustus 

Om  11.00 uur is er voor de kinderen en jeugd van alle leeftijden een 

Spelletjesochtend 
in het recreatiegebouw. Van ouderwetse spellen als sjoelen tot een reuzespiraal, van domino tot Risk en Cluedo, er is voor 

iedereen wel wat te doen. Wil je meedoen, kom dan tussen 11.00 en 12.30 uur naar het recreatiegebouw.   
 

Om 13.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar  

Vangvolleybal  
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het volleybalveld.  

 

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

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

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

Smokkelspel 
We spelen het smokkelspel in het bos. Welk team brengt de meeste smokkelwaar van de ene kant van het bos naar 

de andere kant zonder gepakt te worden door de douane? Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.30 uur bij de ta-

feltennistafel bent.  
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Recreatieprogramma 31 juli - 6 augustus 2017 

Donderdag 3 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. met gipsvorm-

pjes werken. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!  
 

Om 13.00 uur is er voor het hele gezin een 

Foto-race 
Welk team maakt het snelst de benodigde foto’s? Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel 

en neem een digitale camera of telefoon met camera mee. 
 

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 kinderen 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. Als de pizza’s klaar zijn zetten we de film 

even op pauze om heerlijk te eten. Na de pizza kijken we de film af met een lekkere bak popcorn erbij. Smullen 

maar! De Pizza-Party is gratis, maar omdat we moeten weten hoeveel pizza’s we moeten gaan bakken, moet je 

jezelf even aanmelden in de receptie. Dit kan tot donderdagmiddag 13.00 uur. Niet vergeten dus!! 
 
 

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

Bakken met Bas!!  
Wat we gaan bakken blijft zoals altijd nog even een verrassing, maar we kunnen al wel verklappen dat het erg lekker 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 zetten. 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.  

 

Om 13.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 8 jaar 

Tafeltennis 
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur bij de tafeltennistafel bent. 

 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor spelletjes en een videofilm. Ook de 

kinderkamer is dan geopend. 
 

Om 19.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer 5 t/m 14 jaar 

Dierenbingo 
Bij mooi weer spelen we dit in het bos en bij wat minder mooi weer in het recreatiegebouw. Welk team vindt als 

eerste alle dieren op de Bingokaart? Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.30 uur bij de tafeltennistafel bent. 
 

Woensdagavond is er om 21.00 uur voor de jeugd vanaf 15 jaar een 

Horrorfilmavond 
Jeugd vanaf 13 jaar mag met toestemming van een ouder ook komen kijken. Deze avond is vooral bestemd voor 

de oudere jeugd: wie gaat lopen klieren wordt door Bas de zaal uitgezet. 

Woensdag 2 augustus 



5 

Recreatieprogramma 31 juli - 6 augustus 2017 

Zaterdag 5 augustus  

  Op zaterdag 4 augustus hebben we de hele dag 2 

    Aquaballen 
tot onze beschikking. Fun for Everyone!! Met de aquaballen gaan we 

“lopen” over het ven tegenover de camping. Geschikt voor iedereen vanaf 

ongeveer 6 tot 70 jaar (!!) en tot maximaal 120 kg. Dit in verband met de 

veiligheidsvoorschriften bij de Aquaballen. We gaan de ballen in 2 sessies 

van enkele uren inzetten, in principe van 11.00 tot 13.00 uur en van 15.00 

tot 17.00 uur, maar deze tijden zijn onder voorbehoud van het weer en het 

aantal deelnemers! De aquaballen worden onder onze begeleiding ingezet. Voor alle campinggasten is deelname 

uiteraard gratis.  
 

Zaterdagavond om 20.30 uur is het weer 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!!  

Om  11.00 uur zijn er voor de jeugd t/m ongeveer 13 jaar  

Streetgames 
met onder andere kleefbal, touwtrekken, steltlopen, ringwerpen en nog meer. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de 

tafeltennistafel. 
 

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

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 
 

Om 20.00 uur is er voor het hele gezin een  

Vossenjacht 
op de camping. Welk team lukt het als eerste om met alle vreemde vogels op de foto te gaan? Wil je meedoen, 

kom dan om 20.00 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw!! Voor de vossenjacht zoeken we nog een 

aantal vrijwilligers van 16 jaar of ouder. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Bas.  

 

Vrijdag 4 augustus  

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

kan gaan, wordt het recreatiegebouw geopend. 
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Zondag 6 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 iedereen vanaf ongeveer 6 jaar 

Vangvolleybal 
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het volleybalveld. Bij heel mooi weer spelen we Watervolleybal in 

plaats van vangvolleybal.  
 

Om 20.00 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 20.00 uur bij het poolbiljart bent.  
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