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Zonnig, warm en vooral droog Hemelvaart-
weekend staat voor de deur!! 

Wat een heerlijk vooruitzicht voor 

het komende lange Hemelvaart-

weekend. We beginnen met tem-

peraturen laag in de 20 graden en 

deze lijken op zaterdag en zondag 

op te gaan lopen dat 26 en zelfs 27 

graden! Dat is goed nieuws voor de 

zwemliefhebbers, want op donder-

dag 25 mei gaat het buitenzwem-

bad weer open. Na wat vertraging 

in het groot onderhoud aan de ba-

den is het eindelijk zover en wat 

een geweldig weekend om mee te 

openen! Wil je weten wanneer het 

zwembad precies open is, 

kijk dan snel op pagina 2 

van dit magazine. 
 

Natuurlijk is het zwembad 

niet het enige pluspunt aan 

het komende weekend. 

Met dit weer kun je heerlijk 

fietsen en wandelen in Zuid

-Beveland en ook in de rest van 

Zeeland is uiteraard weer van alles 

te doen. Net als in voorgaande ja-

ren vindt ook deze Hemelvaart 

“Sporen naar het Verleden” plaats, 

hét stoomtreinevenement van de 

Stoomtrein Goes-Borsele Van 25 

tot 27 mei is er voor jong en oud 

van alles te zien en beleven rondom 

de stoomtrein in Goes en Hoeden-

kenskerke. Kijk voor het programma 

op www.destoomtrein.nl.  

 

Het mooie weer is ook bij uitstek 

een goede gelegenheid om bijvoor-

beeld de Delta Expo te bezoeken 

en optimaal van de waterspeeltuin 

en de vele andere activiteiten ge-

bruik te maken. En wil je op zon-

dagochtend het weekend op een 

bijzondere manier afsluiten, kijk dan 

eens op www.marstrand.nl voor 

meer informatie over de zeehon-

dentocht/rondvaart die om 10.00 

uur vanuit Yerseke vertrekt. 
 

Kortom, er is van alles te zien en te 

beleven. Niet alleen buiten de cam-

ping, maar ook op de camping zelf. 

Sinds vorig weekend is de nieuwe 

speeltuin geopend en er is voor kin-

deren en jeugd van alle leeftijden 

wel iets nieuws te ontdekken. Ons 

winkeltje is vanaf woensdag ook 

weer geopend. Je kunt 

hier terecht voor  broodjes 

en brood (op bestelling), 

de krant en kleine 

(vergeten) boodschapjes. 

Voor de grote boodschap-

pen kunt u terecht bij de 

supermarkten in Kruinin-

gen (Emté en ALDI) en Krabbendij-

ke (Jumbo).  
 

Wat betreft de activiteiten staat er 

ook weer van alles op het program-

ma: van knutselen en watervolley-

bal tot Bingo en een watergevecht! 

Wat er precies allemaal te doen is 

en wanneer, kun je lezen vanaf pa-

gina 3 van dit magazine. Deelname 

aan alle activiteiten is gratis, tenzij 

anders vermeldt 
 

Na deze inleiding kan ik niets an-

ders meer doen dan iedereen na-

mens al onze medewerkers een ge-

zellige, zonnige en warme Meiva-

kantie en Hemelvaart 2016 toewen-

sen.  

 

Bas Booij 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 28 mei 2017 
 

Horeca 

De bar is dagelijks geopend van 10.00 uur ‘s morgens tot circa 23.00 uur (zondagavond tot uiterlijk 21.00 uur), 

afhankelijk van de drukte. De afhaalkeuken is dagelijks geopend van 17.30 uur tot 20.00 uur (zondag tot 19.00 

uur). 
 

Receptie 

De receptie is dagelijks geopend van 9.00 tot 20.00 uur en zondag van 10.00 tot 20.00 uur. 
 

Winkel 

De winkel is in het Hemelvaartweekend op de volgende tijden geopend : 

Woensdag     16.00 tot 17.00 uur 

Vrijdag en zaterdag   8.30 tot 10.30 uur en 16.00 tot 17.00 uur  

Donderdag en zondag    8.30 tot 10.30 uur 
 

U kunt in de winkel terecht voor vers brood (op bestelling en op zon– en feestdagen alleen harde broodjes en 

croissants), de krant en andere kleine boodschappen. Buiten de openingstijden kunt u brood bestellen en afhalen 

in de receptie. 
 

Kinderkamer 

In de kinderkamer kunnen kinderen tot ongeveer 7 jaar terecht om zich met van alles en nog wat te vermaken. Een 

ballenbak, poppenkast, lego, voorleesboeken en nog veel meer staan klaar voor gebruik. Ouders dienen zelf voor 

toezicht te zorgen. Dit weekend gelden de volgende openingstijden: 

Donderdag      10.30 tot 12.00 uur  

Vrijdag en zaterdag   16.00 tot 17.00 uur 

Zondag      11.00 tot 12.00 uur 
 

Spelletjesruimte in het recreatiegebouw 

De spelletjesruimte is geopende tijdens de activiteiten in het recreatiegebouw of als buitenactiviteiten  

i.v.m. het weer komen te vervallen. 
 

Recreatieruimte hoofdgebouw 

Hier vind je de pooltafel, een videogame en een dartbord voor de jeugd. Deze ruimte is dagelijks geopend vanaf 

10.00 uur tot sluitingstijd van de horeca (of uiterlijk 23.00 uur). 
 

 

Zwembad - Buiten      

Donderdag    12.00 tot 18.00 uur    Kijk op www.zwembaddeninkel.nl of de face- 

Vrijdag   13.00 tot 18.00 uur    bookpagina van het zwembad voor eventueel aan- 

Zaterdag   13.00 tot 17.00 uur    gepaste openingstijden. Bij warmer weer 

Zondag    13.00 tot 16.30 uur    

  

Sudoku 
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Activiteiten 24-28 mei 2017 

Om 19.30 uur is er voor jong en oud 

(Vang)Volleybal 
Wil je meedoen, kom dan om 19.30 uur naar het volleybalveld! 

 

Europa League-finale 

Ajax - Manchester United 
Vanaf 20.00 uur live op het grootbeeldscherm in de bar. De wedstrijd begint om 20.45 uur. 

Donderdag 25 mei  

Op donderdagochtend is er van 10.30 tot 12.00 uur voor kinderen en jeugd een  

Knutselochtend  

in het recreatiegebouw. Er is van alles te doen voor jongens en meisjes dus kom gezellig langs.   
 

Van 16.00 tot 17.00 uur zijn er in de speeltuin streetgames met onder andere steltlopen, kleefbal 

en touwtrekken.  
 

Om 19.00 uur is er voor iedereen die van water en ballonnen houdt  

Watervolleybal! 
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.00 uur in je zwemkleding bij het volleybalveld bent. 

 

Om 20.15 uur, na het watervolleybal, is er voor de jeugd van ongeveer  7 t/m 16 jaar het 

Smokkelspel 
Welk team kan de meeste smokkelwaar door het bos heen smokkelen? Wil je meedoen? Kom dan om 

19.30 uur naar de picknicktafel bij het hoofdgebouw en trek stevige schoenen aan! 

Woensdag 24 mei  

Vrijdag 26 mei  

Om 11.00 uur is er voor kinderen van ongeveer 4 t/m 8 jaar een leuke  

Bos-speurtocht 
Wij zorgen voor begeleiding. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 11.00 uur bij de tafeltennistafel bent. 

 
 

Om 11.30 uur is er voor de jeugd vanaf 8 jaar een 

Pooltoernooi 
In de recreatieruimte in het hoofdgebouw. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 11.30 uur aanwezig bent.   

 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open. Hier kunnen kinderen spelletjes spelen, 

film kijken en in de kinderkamer spelen (neem voor de kinderkamer wel 1 van je ouders mee!) 
 

Vrijdagavond om 20.30 uur is er voor de liefhebbers iets wat natuurlijk niet mag ontbreken dit weekend:  

Bingo 
In 4 ronden vallen telkens 4 prijzen voor jong en oud te winnen. De bingokaarten kosten € 1,00 per stuk en de 

Bingo vindt plaats in de bar in het hoofdgebouw. 



4 

Activiteiten 24 - 28 mei 2017 

Om  11.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 13 jaar een 

Watergevecht en Waterballonnen-dans 
Wil je meedoen en ben je niet bang om nat te worden, kom dan om 11.00 uur naar het volleybalveld.  

 

Om 12.00 uur halen we de kano’s tevoorschijn en gaan we 

Kanovaren  
op het ven tegenover de camping. Alle kinderen en jeugd met een zwemdiploma kunnen meedoen, ie-

dereen moet verplicht een zwemvest aan (die wij uiteraard hebben). Kinderen zonder zwemdiploma 

mogen een rondje varen met Bas. 
 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open. Hier kunnen kinderen spelletjes spelen, 

film kijken en in de kinderkamer spelen (neem voor de kinderkamer wel 1 van je ouders mee!) 

 

Om 19.00 uur is er voor jong en oud een uurtje 

(Vang)Volleybal 
Wil je meedoen, kom dan om 19.00 uur naar het volleybalveld. Als het erg mooi weer is, maken we er 

Watervolleybal van! 
 

Om 20.30 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 10 jaar een   

Filmavond 
in de filmzaal van het recreatiegebouw. Vanaf 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw zien uit welke 

twee films er gekozen kan worden.  

Zondag 28 mei  

Op zondag sluiten we het weekend rustig af en kunnen de kinderen tot en met ongeveer 12 jaar zich in het recre-

atiegebouw laten  

Schminken 
Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur. Tijdens het schminken is er voor de kinderen een leuke. 

Tekenfilm 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van het weer en het 

aantal deelnemers. Voor zover het weer en de activiteiten 

het toelaten, leggen we ‘s middags het springkussen in de 

speeltuin neer. 

Zaterdag 27 mei   



5 


