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Met af en toe een nachtelijk buitje en 

af een toe een buitje overdag is het 

de afgelopen week toch behoorlijk 

mooi weer geweest. De temperatuur 

loopt nog een beetje achter de feiten 

aan, maar gelukkig lijkt daar vanaf 

vandaag, in ieder geval voor een 

paar dagen, weer verandering in te 

komen. En een beetje meer zon en 

wat hogere temperaturen zijn natuur-

lijk fijn als je aan het kamperen bent!! 

De komende week is er in Zeeland 

nog altijd van alles te doen voor jong 

en oud: voor de stoere kinderen die 

wel van een uitdaging houden is er 

bijvoorbeeld op 2 mei van 14.30 tot 

16.00 uur in het Tropische Bos van 

het Omnium in Goes een Klim-instuif: 

onder begeleiding van een instructeur 

kun je de Maya-wand beklimmen. Dit 

is natuurlijk goed te combineren met 

een bezoek aan de andere attracties 

van het Omnium. Kijk voor meer in-

formatie op www.omnium.nl. 
 

Wil je meer te weten komen over het 

Zeeuwse landschap en de Zeeuwse 

natuur, dan is een bezoekje aan Ter-

ra Maris in Oostkapelle wellicht de 

moeite waard. Er is van alles te zien 

en te beleven en iedere dag is er een 

andere vakantieactiviteit voor de kin-

deren. Op 3 mei kun je bijvoorbeeld 

een kijkje achter de schermen nemen 

bij het aquarium. Kijk voor meer infor-

matie op www.terramaris.nl. 
 

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is een be-

zoek aan het Bevrijdingsfestival in 

Vlissingen ook de moeite waard! 
 

Behalve deze activiteiten is er natuur-

lijk nog veel meer te ondernemen: in 

de receptie is allerlei informatie te 

vinden over de attracties en activitei-

ten in Zeeland, kom gerust eens door 

de folders snuffelen! Zwembad Den 

Inkel heeft in de meivakantie (deels) 

aangepaste openingstijden. De ope-

ningstijden van het recreatief zwem-

men zijn te vinden op de volgende 

bladzijde, samen met de openingstij-

den van onze receptie en horeca, en 

voor alle andere openingstijden van 

het zwembad kun je kijken op 

www.zwembaddeninkel.nl 
 

Ook op de camping zelf is de komen-

de week weer van alles te doen: we 

hebben onder andere films, spelle-

tjes, knutselen, een speurtocht, een 

bosspel, schminken, sport en 

“Bakken met Bas” op het programma 

staan. Wat er precies allemaal te 

doen is en wanneer, kun je lezen 

vanaf bladzijde 3 van het magazine.  

Zoals altijd is deelname aan de activi-

teiten op de camping gratis, tenzij an-

ders vermeld.  
 

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 

De eerste week van de “mei”vakantie zit 

er helaas al weer op, maar gelukkig heb-

ben we nog een hele week te gaan!

 

 

 

 

 

 

 

Den Inkel 

InfoMagazine 

verschijnt wekelijks 

gedurende het 

hoogseizoen op iedere 

zondag en is af te halen 

in de receptie en te 

downloaden van 

www.deninkel.nl. 
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Openingstijden 1 t/m 7 mei 2017 
 

Bar/Kantine/Afhaalkeuken 

De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (zondag t/m woensdag 20.00 uur of later, don-

derdag t/m zaterdag 23.00 uur of later). De afhaalkeuken is van dinsdag t/m zaterdag geopend van 17.30 uur tot 

20.00 uur en zondag van 17.30 tot 19.00 uur. 
 

Receptie 

Dagelijks van 9.00 uur tot 20.00 uur, zondag van 10.00 tot 19.00 uur. 
 

Winkel 

Het winkeltje is nog niet geopend. De krant kunt u in de receptie kopen en daar kunt u ook terecht voor het bestel-

len en afhalen van brood en broodjes.  
 

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 / Recreatief zwemmen   Binnen 

Maandag t/m donderdag      14.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag       10.00 tot 12.00 uur 

Vrijdag en zondag      gesloten    
 

U kunt tot uiterlijk een half uur voor sluitingstijd een toegangsbewijs afhalen in de receptie. Kijk op 

www.zwembaddeninkel.nl en Facebook voor last-minute aanpassingen! 



3 

Activiteiten 1 - 7 mei 2017 

Maandag 1 mei 

Maandag is wat de activiteiten op de camping betreft een rustige dag met van 10.30 tot 12.00 uur een 

Knutselochtend 
 in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs! 

Dinsdag 2 mei 

Woensdag is er voor kinderen van ongeveer 5 t/m 15 jaar   

Bakken met Bas!! 
We gaan deze week allerlei lekkere dingen bakken, dus wil je bakken, smikkelen en smullen, kom dan op woens-

dag om 11.00 uur naar het recreatiegebouw.  

 

Op woensdagmiddag om 16.00 uur is er een    

Speurtocht 
door het bos, voor alle kinderen en jeugd vanaf ongeveer 6 jaar. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 16.00 uur bij 

de tafeltennistafel bent.  
 

Woensdagavond om 19.30 uur is er een  

Filmavond 
voor iedereen vanaf circa 10 jaar. Om 17.00 uur kun je in het recreatiegebouw zien uit welke films je kunt kiezen. 

Woensdag 3 mei 

.  Op dinsdagochtend is er van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur een 

Reuzenspellen-ochtend 
 in het recreatiegebouw. Voor kinderen en jeugd tot en met ongeveer 15 jaar.  

 

Om 13.00 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 13.00 uur bij de pooltafel bent.  

 
 

 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor spelletjes en een kinderfilm! 

Donderdag 4 mei 

Van 11.00 tot 12.00 uur zijn er voor alle kinderen t/m ongeveer 14 jaar    

Street-games 
 We gaan steltlopen, trefballen en kleefballen. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel. 

 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor spelletjes en een film! 
 

Om 19.00 uur spelen we met iedereen vanaf ongeveer 7 jaar, die zin heeft, een potje  

(Vang)volleybal 
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.00 uur bij het volleybalveld bent.  
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Activiteiten 1 - 7 mei 2017 

Zaterdag 6 mei 

Van 10.30 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!  

 

Van 15.30 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor spelletjes en een film! 
 

Van 17.00 tot 18.00 uur is er in de bar 

Bevrijdingsdag Happy-Hour 
met een lekker borrelhapje bij uw drankje. 

 

Om 19.30 uur is er voor de jeugd vanaf 10 jaar een  

Bos-spel 
Wil je meedoen, kom dan om 19.30 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw. Het spel duurt tot ongeveer 

21.00 uur. 

Vrijdag 5 mei - Bevrijdingsdag 

Op zaterdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur 

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

 

 

Zaterdagmiddag is er voor het hele gezin een 

Fotorace 
Welk team weet heeft als eerste alle gevraagde foto’s gemaakt? Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur bij 

de tafeltennistafel bent. De race duurt tot 14.00 uur. 
 
 

 

 

Zaterdagavond is er om 19.30 uur een  

Filmavond 
Voor iedereen vanaf ongeveer 10 jaar. Vanaf 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw zien uit welke films er ge-

kozen kan worden. 

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

weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt het recreatiege-
bouw geopend. 

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Even voor 20.00 

uur leggen wij daarom tijdelijk ons werk  neer en om 20.00 uur nemen wij 2 minu-

ten stilte in acht.  


