De laatste vakantieweek van het zuiden is
aangebroken, de bouwvak is voorbij en de
“rust” keert weer enigszins terug.
Voor veel toeristen was afgelopen
weekend het laatste vakantieweekend van deze zomer en afgezien
van anderhalve regenachtige dag
afgelopen week, heeft iedereen de
afgelopen weken met volle teugen
van het zomerweer kunnen genieten. De zomer is uiteraard nog niet
voorbij, maar de 30 graden gaan we
de komende week niet meer aantikken. Met temperaturen halverwege de 20 graden en af een toe
kans op een bui,
staat er een typisch Nederlandse zomerweek op
het programma,
met aan het einde
van de week
weer volop zon.
En dat is vooral
goed nieuws voor
de vele gasten die volgend weekend op de Mosseldag in Yerseke
afkomen. Dit grootse evenement
vindt ieder jaar op de 3e zaterdag
van augustus plaats, en dat is dit
jaar de 18e.

Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks

Verder is er in Zeeland natuurlijk
nog veel meer te doen. In Goes is
het nog tot en met donderdag kermis en dat is prima te combineren
met een bezoek aan deze mooie
Zeeuwse Stad. Museum de Bevelanden, het Omnium, de Vierlinden
en het startpunt van de Stoomtrein:

er is voor iedereen wel wat te beleven. Wil je Yerseke en de de Oosterschelde graag bezoeken zonder
de drukte van de Mosseldag, dan is
dit een mooie week om dat te doen
en leuk om te combineren met één
van de rondvaarten van Marstrand:
een sleepvistocht of een zeehondentocht. Kijk op www.marstrand.nl
voor meer informatie.
Wil je Zeeland
nog uitgebreid bekijken? Dan is de
ZeelandPas een
goed idee! Voor €
4,- per persoon
krijg je de rest van
het jaar tal van
kortingen op leuke
attracties en uitstapjes. Meer informatie in de receptie.
Ook op de camping zelf is van alles
te doen: vanaf pagina 3 kun je lezen wat er precies allemaal op het
programma staat. Deelname aan
de activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld. Op pagina 2 vind je
alle info over de openingstijden van
komende week.
Tot slot van deze inleiding wil ik iedereen namens alle medewerkers
van Camping den Inkel weer een
fijne, zonnige vakantieweek in
Zeeland toewensen.
Bas Booij

gedurende het
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Openingstijden 13 - 19 augustus 2018
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
Houd er rekening mee dat wij brood op bestelling bakken. Wil je er zeker van zijn dat wij het brood hebben dat je graag wilt, dan kun je 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 kun je het bestelde brood afhalen in
de receptie. Ook voor zondag kun je harde broodjes, stokbrood en croissants bestellen.

Weekaanbieding Brood
5 harde broodjes naar keuze voor
€ 1,50

Weekaanbieding Snacks
2 middel frites + 2 frikandellen of
kroketten
€ 6,-

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 tijdens de activiteiten in het recreatiegebouw.
Recreatieruimte
In de recreatieruimte in het hoofdgebouw staat een poolbiljart waar tegen betaling gebruik van kan worden gemaakt. Ook hangt er een dartbord en staat er een Photoplay apparaat. Dagelijks geopend van 10.00 uur tot sluitingstijd horeca.
Sportveld
Het sportveld is dagelijks toegankelijk van 11.00 tot 21.00 uur. De sleutel van het omheinde sportveld is af te halen in de receptie. Kinderen onder de 10 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
Zwembad
Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Buiten
11.00 tot 20.00 uur
11.00 tot 17.00 uur
12.00 tot 17.00 uur

Binnen
(weersafhankelijk)
(weersafhankelijk)
(weersafhankelijk)

Je kunt tot uiterlijk een half uur voor sluitingstijd een toegangsbewijs afhalen in de receptie. De openingstijden
van het zwembad zijn onder voorbehoud van het weer!! Bij kouder weer opent het buitenbad later en sluit
het eerder. Kijk op www.zwembaddeninkel.nl voor actuele openingstijden, ook van het binnenbad!!
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Recreatieprogramma 13 - 19 augustus 2018
Maandag 13 augustus
Net als iedere week beginnen we de maandag van 11.00 tot 12.00 uur met een

Knutselochtend
voor de kinderen t/m ongeveer 12 jaar, in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én
meisjes. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!
Om 12.30 uur is er voor de kinderen en jeugd van ongeveer 4 t/m 16 jaar

Voetbal
We spelen in 2 leeftijdscategorieën tegelijk. Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar het tennisveld.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Dinsdagavond van 19.00 tot 19.30 uur spelen we

VangVolleybal
Met iedereen vanaf ongeveer 5 jaar. Meteen daarna om 19.30 uur spelen we

Volleybal
Met iedereen vanaf ongeveer 10 jaar die een balletje op kan slaan en hoog houden. Wil je meedoen?
Kom dan gezellig langs!

Dinsdag 14 augustus
Dinsdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.30 is er voor iedereen mét een zwemdiploma

Kanoën
Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de vijver tegenover de camping. Kinderen zonder diploma
kunnen met Bas of één van hun ouders een rondje varen. Ook mét een diploma krijg je van ons
(verplicht) een zwemvest!
Om 13.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 16 jaar

Tafeltennis
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor een knutseluurtje, spelletjes en een
videofilm. Ook de kinderkamer is dan geopend.
Dinsdagavond is er een dubbele filmavond met om 19.00 uur de animatiefilm

Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn
Geschikt voor alle leeftijden.
Om 21.00 uur is er een

Actiefilm!
Voor de jeugd vanaf ongeveer 12 jaar. Vanaf 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw zien uit welke
twee films er ‘s avonds gekozen kan worden: meeste stemmen gelden!
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Woensdag 15 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 inkoop van de ingrediënten
willen/moeten we weten voor hoeveel kinderen we spullen klaar moeten zetten! Inschrijven kan tot dinsdagavond 20.00 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.
Om 13.00 uur is er voor de kinderen vanaf ongeveer 5 t/m 12 jaar

Kleefbal
Wie vangt de meeste ballen met zijn of haar kleefplank? 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 en de spullen
die we ‘s morgens gebakken hebben kunnen opgehaald worden. Ook de kinderkamer is geopend.
Om 19.00 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 19.00 uur naar de tafeltennistafel en neem een digitale camera of telefoon met camera mee.

Donderdag 16 augustus
Van 11.00 tot 12.00 uur is er voor de kinderen vanaf ongeveer 4 t/m 11 jaar een

Spelletjesochtend
in het recreatiegebouw. Er staat weer van alles klaar, van sjoelen en de reuzenspiraal tot bordspelletjes
en dominostenen. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar het recreatiegebouw!
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 jeugd 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!!
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Vrijdag 17 augustus
Vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur gaan we met de kinderen van ongeveer 3 t/m 13 jaar een

Reuzenschilderij
maken. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar het recreatiegebouw.
Vrijdagmiddag om 13.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar een

Pooltoernooi
in de recreatieruimte in het hoofdgebouw. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het poolbiljart.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
In verband met de Mosseldag in Yerseke is deze week de

Zomer-B.I.N.G.O.
op vrijdagavond. In 4 ronden zijn steeds 4 prijzen te winnen, voor jong en oud. Bingokaarten kosten € 1,- per
stuk. De Bingo vindt plaats in de bar en begint om 20.30 uur. Wie weet is deze keer vrijdag je geluksdag!

Zaterdag 18 augustus
Op zaterdag is er van 11.00 tot 12.00 uur een

Knutselochtend
voor de kinderen t/m ongeveer 12 jaar, in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én
meisjes. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!

Mosseldag Yerseke
Ook dit jaar staat op de 3e zaterdag van augustus in Yerseke alles in het teken van de mosselen, nog meer dan op
andere dagen van het jaar. Op 18 augustus kun je daar terecht voor een vlootschouw, mosselen proeven, een culinaire proeverij, jaarmarkt, streekproductenmarkt, kermis en nog veel meer. Kijk voor meer informatie op yersekepromotie.nl of kom de gratis folder met plattegrond en programma afhalen in de receptie.

Mosseldag Yerseke:
een dag die je niet mag missen!!
In verband met de activiteiten in Yerseke organiseren wij deze dag verder geen activiteiten.

Zondag 19 augustus
Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur

Schminken en Tekenfilm
in het recreatiegebouw. Voor kinderen tot en met ongeveer 12 jaar.
We eindigen de week met een filmavond met een

Actiefilm
voor iedereen vanaf ongeveer 10 jaar. De film begint deze keer iets vroeger: om 18.30 uur in de filmzaal. Vanaf 17.00 uur kun je komen kijken uit welke 2 films er gekozen kan worden: meeste stemmen
gelden.
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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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