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Met af en toe een buitje, wat wind 

en de zon die doorbreekt is het echt 

een Hollandse zomer. Niet warm, 

niet koud, niet te nat, niet te droog, 

gewoon gemiddeld. En hoewel dat 

prima te doen is, zou een paar da-

gen écht strandweer ook wel even 

lekker zijn. Ook komende week zul-

len we gewoon weer moeten af-

wachten wat er op ons 

afkomt.  
 

Weer of geen weer, de 

vakanties gaan gewoon 

door, net als de drukte in 

Zeeland. Tal van brade-

rieën, kermissen, jaar-

markten, toeristenmark-

ten en andere evenementen zorgen 

voor een bruisende zomer. 
 

Ook bij de grote hoeveelheid attrac-

ties in Zeeland is het een drukte 

van belang. Zoek je op een koele, 

wat natte dag een lekker overdekt 

uitje, dan is een ritje met de Stoom-

trein Goes-Borsele een leuke on-

derneming. Combineer je dit 

met een lunchstop en een 

kort bezoek aan de Tropical 

Zoo in Kwadendamme, dan 

heb je een dagvullend pro-

gramma. In de receptie vind 

je meer informatie over deze 

attracties. 
 

Eén van de leukste winkel-

steden van Zeeland is Goes. 

Deze stad is altijd gezellig druk en 

heeft op dinsdag een gezellige 

weekmarkt. Combineer je je uitstap-

je met een bezoekje aan Historisch 

Museum de Bevelanden, één van 

de prachtige kerken of vanaf 11 au-

gustus de jaarlijkse kermis, dan heb 

je ook hier een compleet dagje uit. 

Ook voor een avondje bowlen, wok-

ken en de bioscoop kun je in Goes 

terecht, bij de Zeelandhallen.  
  

Met de Zeelandpas is Zeeland ver-

kennen nóg leuker! 

De pas kost slechts 

€ 4,- p.p. en geeft tal 

van kortingen. Meer 

informatie vind je in 

de receptie of op 

www.zeelandpas.nl   
 

Ook op de camping zelf is deze 

week weer van alles te doen. Deze 

week rijdt de grote koets een mooie 

rit door de polder en staan onder 

andere Levend Startego en CSI 

Den Inkel op het programma. Ook 

het “Bakken met Bas” en de Zomer-

Bingo ontbreken niet. Vanaf pagina 

3 kun je lezen wat er precies alle-

maal te doen is en wanneer. Deel-

name aan de activiteiten is gratis, 

tenzij anders vermeld. De (buiten)

activiteiten zijn onder voorbehoud 

van het weer en het aantal deelne-

mers. 
 

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 

Is het nu wel zomer, of juist niet? Het 

weer lijkt het niet zo goed te weten 

en kwakkelt rustig verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7 - 13 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 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 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 buitenbad om 17.30/16.30 uur.  Kijk op www.zwembaddeninkel.nl voor actuele 

openingstijden, ook van het binnenbad!! 

Weekaanbieding Brood 
 4 croissants + 4 harde broodjes     

€ 2,95 
 

Weekaanbieding Snacks 
   Kleine frites + frikandel, kroket, 

bamihapje of kaassoufflée   

€ 3,00 
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Recreatieprogramma 7 - 13 augustus 2017 

Maandag 7 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!  

 

Maandagmiddag om 13.00 uur spelen we een potje  

Kleefbal 
Voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar. 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. 
 

Maandagavond is er een filmavond met om 19.00 uur een 

Jeugdfilm 
voor kinderen t/m ongeveer 14 jaar en om 21.00 uur een 

Actiefilm  

voor de jeugd vanaf ongeveer 10 jaar.  
 

Om 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw zien uit welke films er gekozen kan worden. 
 

Dinsdag 8 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 9 augustus 

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 7 jaar, 8 t/m 11 

jaar en 12 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 20.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 jaar t/m 16 jaar 

Levend Stratego 
in het bos tegenover de camping. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 20.00 uur bij de tafeltennistafel bent. 



4 

Recreatieprogramma 7 - 13 augustus 2017 

Donderdag 10 augustus  

Vrijdag 11 augustus  

Op donderdagochtend zijn er voor de jeugd van ongeveer 5 t/m 14 jaar 

Boerderijspellen 
Wie kan het beste een koe melken, hoefijzerwerpen en appels “rapen” en wie is het snelst bij de eier-race? Wil je 

meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw. Voor deze activiteit zoeken wij 

nog 2 of 3 vrijwilligers van 18 jaar of ouder.  
 

Op donderdagmiddag om 13.00 is er voor de jeugd vanaf ongeveer 6 tot 14 jaar een  

Bos-speurtocht 
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw. Voor de jongste kinderen 

hebben wij een begeleider beschikbaar. 
 

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

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Op donderdagavond komt deze week de grote  

Paardenkoets  
In de koets kunnen 18 tot 20 personen en deze zal ritten van circa 30 minuten door de omgeving maken. Leuk 

voor het hele gezin en de koets is overdekt, dus je zit altijd droog. Omdat we voor de planning moeten weten hoe-

veel ritten we gaan maken, is het belangrijk dat je je van tevoren opgeeft in de receptie. Meerijden is uiteraard 

gratis, maar vanwege de lengte van de rit moeten we van tevoren een indeling maken zodat niemand lang hoeft te 

wachten. Dus, wil je meedoen, geeft je dan op in de receptie. De eerste rit start om 19.00 uur.  

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! 
 

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.  

Woensdagmiddag van 13.00 tot ongeveer 14.00 is er voor iedereen mét een zwemdiploma 

Kanovaren 
op de vijver tegenover de camping. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar vijver tegenover de camping 

Kinderen zonder diploma kunnen met Bas 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 20.00 uur is er voor alle speurders vanaf ongeveer 8 jaar  

CSI: Den Inkel 
Welk team lost als eerste de moord op met behulp van de aanwijzingen die in het bos te vinden zijn: alibi’s, vin-

gerafdrukken en getuigen! Wie is de dader? Wil je meedoen, kom dan om 20.00 uur naar de tafeltennistafel.  

Woensdag 9 augustus (vervolg) 
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Recreatieprogramma 7 - 13 augustus 2017 

Zondag 13 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.  

Zaterdag staat er in de speeltuin een opblaasbare 

 Klimtoren 
Voor iedereen vanaf ongeveer 7 jaar. Let op: of je mee kunt doen, hangt (in verband met de veiligheidsharnassen) 

o.a. af van je lengte en gewicht. Voor de jongste kinderen ligt het springkussen in de speeltuin. Onder onze bege-

leiding kun je een poging (of pogingen) wagen om de toren te beklimmen en de top te bereiken. De toren ligt naar 

verwachting van 11.00 tot ongeveer 13.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur in de speeltuin (bij heel veel animo ook 

nog iets later op de avond). Inschrijven hoeft niet, net als met de Aquaballen werken we met nummertjes.  
 

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 a.s. zaterdag jouw geluksdag!!  

Zaterdag 12 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. 

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

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Vrijdagavond om 19.30 uur spelen we een potje  

Watervolleybal 
Voor iedereen die het leuk vindt om met waterballonnen te gooien. Welk team vangt de meeste ballonnen  

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

Vrijdag 11 augustus (vervolg) 
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