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Gelukkig is zo’n laatste schoolweek 

meestal snel voorbij en kan het ge-

nieten daarna snel gaan beginnen. 

De weerberichten voor de komende 

week zien er niet overdreven goed 

uit, maar ook niet al te slecht, dus 

voor de vroege vakantiegangers zal 

het redelijk tot goed toeven zijn in 

het mooie Zeeland. En dat is na-

tuurlijk het belangrijkste!  
 

Omdat de vakanties nog lang niet 

overal begonnen zijn, is het in de 

omgeving en bij de attracties nog 

relatief rustig. Dat is best fijn, want 

dat betekent dat parkeren overal 

gemakkelijk gaat en dat er nog 

geen lange rijen van het absolute 

hoogseizoen staan.  
 

Voor wie Zeeland de 

komende weken uit-

gebreid wil verken-

nen, is de Zeeland-

Pas bijna een must. 

Voor slechts € 4,- 

kun je de Zeeland-

Pas in de receptie 

aanschaffen en pro-

fiteer je van alle kortingen op attrac-

ties, musea, restaurants en meer. 

Meer informatie over de Zeeland-

Pas vind je op www.zeelandpas.nl 

en in de receptie, waar je ook bro-

chures vindt over alles wat er in 

Zeeland te doen is.  
 

Voor het hele gezin is een bezoekje 

aan Speelboerderij Klok ‘Uus in ‘s 

Heer Arendskerke een leuke activi-

teit. Ook een bezoek aan GlowGolf 

in Middelburg is voor jong en oud 

geschikt. Blijf je liever dicht bij de 

camping, wandel dan lekker naar  

het zwembad voor een verfrissende 

duik of fiets naar Yerseke om daar 

de Mossel– en Oestercultuur te ont-

dekken. Er is voor iedereen wel wat 

te doen in de vakantieprovincie bij 

uitstek! 
 

Op de camping gaat vanaf dit 

weekend het kampwinkeltje weer 

open en ook de afhaalkeuken is 

vanaf 7 juli weer dagelijks geopend. 

Kijk voor alle openingstijden de ko-

mende week op pagina 2 van dit 

magazine.  
 

Vanaf zaterdag 8 juli maken we ook 

een langzame start met de activitei-

ten op de camping. 

Spelletjes, wat spor-

tieve activiteiten, een 

filmavond en natuur-

lijk nog veel meer. 

Wat er precies alle-

maal te doen is en 

wanneer, kun je lezen 

op pagina’s 3 t/m 5. 

Op de laatste pagina 

vind je een leuke 

kleurplaat. Alle activiteiten zijn on-

der voorbehoud van het weer en 

het aantal deelnemers. Deelname 

is gratis, tenzij anders vermeld.  
 

Tot slot van deze inleiding wil ik ie-

dereen namens alle medewerkers 

van Camping den Inkel vanuit een 

zonnig Mount Laurel, NJ in de 

Verenigde Staten een fijne en voor-

al een zo zonnig mogelijke vakan-

tieweek in Zeeland toewensen. 

 

Bas Booij 

In België hebben de kinderen al een weekje vrij en vanaf 
vandaag beginnen ook de kinderen in het midden van Ne-
derland aan hun welverdiende 6 weken zomervakantie. 
Hier in het zuiden moet bijna iedereen, helaas, nog ge-

woon een weekje naar school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 - 16 juli 2017 
 
Bar/Kantine/Afhaalkeuken 
De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (maandag t/m donderdag en zondag 21.00 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 
Het winkeltje is dagelijks geopend van 8.30 tot 10.30 uur. Houd er reke-
ning 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 be-
stellen tot uiterlijk 20.00 uur de avond tevoren. Vraag naar de prijs– en 
bestellijst. 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, voorleesboeken en nog veel meer, voor kin-
deren tot ongeveer 7 jaar, staan klaar voor gebruik in de Kleuterkamer. 
Wij verzoeken u vriendelijk de spullen na gebruik weer op te bergen. De kleuterkamer is geopend tijdens de acti-
viteiten in het recreatiegebouw. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor toezicht.  
 

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 dartsbord. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur tot sluitingstijd horeca. 
 

Zwembad     Buiten    Binnen 
Maandag t/m Vrijdag   13.00 tot 18.00 uur   zie www.zwembaddeninkel.nl 
Zaterdag     13.00 tot 17.00 uur   zie www.zwembaddeninkel.nl 
Zondag     13.00 tot 16.30 uur   zie www.zwembaddeninkel.nl 
U kunt tot uiterlijk een half uur voor sluitingstijd een toegangsbewijs afhalen in de receptie. 
Deze openingstijden zijn onder voorbehoud van het weer!! Kijk op www.zwembaddeninkel.nl voor actuele 
openingstijden, ook van het binnenbad!! 

Weekaanbieding Brood 
 5 croissants voor    

€ 2,25 
5 harde broodjes naar keuze voor 

 € 1,75 
 

Weekaanbieding Snacks 
   2 middel friet + 2 kroket/frikandel    

€ 5,00 
 

 

Baby-nieuws 
Zoals veel van onze vaste gasten inmiddels hebben vernomen, heeft er min of meer 
onverwacht gezinsuitbreiding plaatsgevonden voor mij en Mark. In 2014 werden we al 
trotse vaders van zoonlief Wyatt en op dinsdag 20 juni zijn we opnieuw ouders gewor-
den van een zoon, Finn! Uiteraard wisten we dat we op een kindje aan het wachten 
waren, maar dat dit Finn zou worden werd pas in de nacht van zijn geboorte duidelijk. 
Op dinsdag 27 juni kregen wij het goede nieuws dat we hem in de VS op mochten gaan 
halen, dus hals over kop hebben wij onze spullen gepakt en zijn we op 28 juni met 
Wyatt naar New York gevlogen. Op 29 juni hebben we onze prachtige zoon in onze 
armen gesloten en inmiddels verblijven wij ruim een week in een buitenwijk van Phila-
delphia, Mount Laurel, NJ. 
 
Aangezien ik, Bas, nauw betrokken ben bij het reilen en zeilen op de camping en met 
name bij de recreatie, hebben we in alle haast het één en ander moeten organiseren om 
mijn afwezigheid op te kunnen vangen. In verband met het afwikkelen van het papier-
werk, zullen wij waarschijnlijk pas de 3e of 4e week van juli weer terug in Nederland 
zijn en dit zorgt voor een druk begin van het zomerseizoen op de camping. Ik zal de 
eerste weken dus NIET het vertrouwde gezicht bij de activiteiten, in de horeca en bij 
de receptie zijn.  Hans, Ineke, Kris en al onze medewerkers en vrijwilligers zullen er 
alles aan doen om mijn werk op te vangen zodat onze gasten zo min mogelijk merken 
van mijn afwezigheid, maar aangezien wij een klein familiebedrijf zijn waarin iedereen al op vol vermogen werkt, zullen alle 
zeilen bijgezet moeten worden om dit voor elkaar te krijgen. Ik vraag dan ook uw begrip voor het feit dat sommige zaken 
tijdens mijn afwezigheid iets anders geregeld kunnen en zullen worden dan u van ons gewend bent.  
 

Dat gezegd hebbende stellen Mark, Wyatt en ik met trots en liefde aan jullie voor:     Finn Nova Booij 
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Activiteiten 8 - 16 juli 2017 

Zaterdag 8 juli 

Op zaterdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur   

Spelletjesochtend  
 voor kinderen van alle leeftijden. We hebben allerlei spelletjes klaar staan in het recreatiegebouw, van Twister tot 

sjoelen en van Monopoly tot Reuzenjenga! Kom dus gezellig om 11.00 uur naar het recreatiegebouw. 
 

In het weekend gaan we sportief doen en daarom spelen we zaterdagmiddag om 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 er voor de jeugd vanaf ongeveer 10 jaar een  

  Filmavond 
in het recreatiegebouw. Vanaf 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw zien uit welke 2 films er  

gekozen kan worden.  

Zondag 9 juli 

Maandag 10 juli 

Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur is het recreatiegebouw geopend voor 

Schminken en een Kinderfilm 
Voor kinderen t/m ongeveer 12 jaar. Ook de kleuterkamer is geopend. Wil je een mooie bloemenkrans op je arm 

of een prinses worden? Of een vampier of een lief hondje? Kom dan gewoon even langs! 

Dinsdag 11 juli  

Dinsdag gaan we actief aan de slag in 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 we gaan steltlopen! 
 

Op dinsdagmiddag om 16.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 6 tot 14 jaar een  

Bos-speurtocht 
Wil je meedoen, kom dan om 16.00 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw. Voor de jongste kinderen 

hebben wij een begeleider beschikbaar. 

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 16.00 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 16.00 uur naar de tafeltennistafel en 

neem een camera of telefoon met camera mee. Het spel duurt precies een uur. 
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Activiteiten 8 - 16 juli 2017 

Donderdag 13 juli 

Donderdagochtend spelen we met de kinderen t/m ongeveer 12 jaar  

Dierenbingo 
Wie vindt als eerste de 15 dieren op zijn of haar Bingokaart? Bij mooi weer spelen we dit spel buiten, bij nat weer 

in het recreatiegebouw. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw.  
 

Op donderdagmiddag van 16.00 uur tot ongeveer 17.00 uur   

Spelletjesmiddag  
 voor kinderen van alle leeftijden. We hebben allerlei spelletjes klaar staan in het recreatiegebouw, van Twister tot 
sjoelen en van Monopoly tot Reuzenjenga! Kom dus gezellig om 16.00 uur naar het recreatiegebouw. In de film-

zaal staat het grootbeeldscherm aan met een leuke kinderfilm. 
 
 

Van 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur is het recreatiegebouw geopend en gaan we 

Reuzenschilderijen 
maken. Voor kinderen en jeugd tot en met ongeveer 15 jaar. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar  

het recreatiegebouw! 
 

Woensdagmiddag om 15.00 uur is er voor de kinderen en jeugd van ongeveer 6 t/m 15 jaar  

Bakken zonder Bas!! 
Deze week gaan we koekjes bakken met de jongste kinderen en mini-appelflapjes met de wat oudere jeugd. LET 
OP: meedoen is gratis, maar je moet je wel van tevoren even aanmelden in de receptie zodat we weten voor hoe-

veel kinderen we spullen moeten klaarzetten. Dit kan tot woensdagmiddag 12.00 uur! Jongere kinderen zijn onder 
begeleiding van een (groot)ouder ook van harte welkom.  

 

Woensdag 12 juli 

Vrijdag 14 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 keer gaan we o.a. met strijkkralen, 

loombandjes en waterverf aan de slag. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs! 
 

We gaan ook een beetje sportief doen deze week, dus op vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.30 spelen we 

Fluitjes-Voetbal 
voor kinderen en jeugd vanaf ongeveer 6 t/m 14 jaar. We spelen afwisselend in 2 leeftijdsgroepen. Wie kan het 

langst zijn voetbalpaaltje overeind houden?  Wil je meedoen, kom dan om 15.30 uur naar het volleybalveld bij het 
hoofdgebouw. 

 

Om 20.30 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 20.30 uur naar de tafeltennistafel bij het 

hoofdgebouw. Het smokkelspel gaat alleen door als er 10 of meer kinderen meedoen. 
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Activiteiten 8 - 16 juli 2017 

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 vanaf ongeveer 8 t/m 15 jaar een  

Pool-toernooi 
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de pooltafel in het hoofdgebouw.   

Zondag 16 juli  

Zaterdag 15 juli  

Om 11.00 uur is voor kinderen (en ouders) tot en met ongeveer 14 jaar een leuke  

Puzzelspeurtocht  
over de camping. Wil je meedoen, Kom dan om 11.00 uur naar de picknicktafel bij het hoofdgebouw en doe 

mee!! Wie lost als eerste alle puzzels op? Er zijn puzzels voor twee leeftijdscategorieën: tot ongeveer 9 jaar en 
vanaf ongeveer 10 jaar. 

 

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 de eerste 

  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 de 15e uw geluksdag!! 

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

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

S
u

d
o
k

u
 



6 


