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Alleen de kinderen in het midden van 

Nederland moeten nu nog een week 

naar school en daarna heeft heel Ne-

derland vakantie. Het weer was de 

afgelopen week minder mooi dan 

voorspeld en er zijn een aantal kleine 

buien gevallen, maar het viel bij ons 

in vergelijking met het midden van 

ons land enorm mee. Hier is er geen 

plas te bekennen, terwijl er in Hilver-

sum ruim 70 mm  regen is gevallen, 

met als resultaat een groot aantal 

huizen en straten die onder water zijn 

komen te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende week lijkt het wisselval-

lig te blijven, maar met temperaturen 

die langzaam naar hoger in de 20 

graden stijgen is dat uitstekend weer 

voor een zomer in Zeeland. Lekker 

genieten van een fietstochtje langs  

de Scheldes en kanalen, langs bin-

nendijken en tussen de boomgaarden 

door. Of uitwaaien en zeehonden 

spotten tijdens een boottocht over de 

Oosterschelde. Deze week heeft 

Marstrand Rondvaarten in Yerseke 7 

tochten op het programma staan: vier 

sleepvis-tours en drie zeehonden-

tochten. Kijk voor tijden, kosten en 

reserveringen op www.marstrand.nl .   
 

Blijf je liever met beide benen op het 

vaste land, breng dan een bezoekje 

aan één van de leuke Zeeuwse ste-

den of dorpen. In een stad als Vlissin-

gen of Goes kun je met gemak een 

dag doorbrengen met het hele gezin 

want er is voor iedereen van alles te 

beleven: van de Reptielenzoo, het 

MuZeeum en de boulevard in Vlissin-

gen, tot het Omnium, de Vierlinden 

en het bowlingcentrum in Goes. In 

Vlissingen staat bovendien op en 

rond het Bellamypark nog de hele 

week de jaarlijkse Kermis met op 

donderdagavond om 22.30 uur een 

vuurwerkshow op de Westerschelde.  
 

Uiteraard kun je er ook voor kiezen 

om het allemaal wat rustiger aan te 

doen deze vakantie en lekker te gaan 

wandelen in de omgeving of op de 

camping te blijven om tot rust te ko-

men. Een duik in het zwembad be-

hoort ook tot de mogelijkheden. Kijk 

voor de openingstijden van het 

zwembad, de receptie en horeca van 

de komende week op pagina 2 van 

dit magazine.  
  

Vanaf pagina 3 kun je lezen wat er 

deze week allemaal te doen is op de 

camping zelf: sport, spelletjes, knut-

selen, boogschieten, filmavond, 

“Bakken met Bas”, een Zomerbingo 

en nog veel meer. Zoals altijd is deel-

name aan deze activiteiten gratis, 

tenzij anders vermeld.  
 

Tot slot van deze inleiding wil ik ie-

dereen namens alle medewerkers 

van Camping den Inkel een fijne en 

zomerse vakantieweek in Zeeland 

toewensen. 
 

Bas Booij 

De eerste week van de zomervakantie zit 

er op. Ook de scholen in het noorden van 

ons land zijn vanaf nu gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 t/m 21 juli 2019 
 

Bar/Kantine/Afhaalkeuken 

De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Als de terrasdeur is gesloten kunt u via de receptie naar binnen. Slui-

tingstijd variabel (maandag t/m donderdag en zondag 21.30 uur of later, vrijdag en zaterdag 23.00 uur of later). 

De afhaalkeuken is van maandag t/m donderdag geopend van 17.30 uur tot 

19.00 uur en op vrijdag t/m zondag 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 rekening 

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 bestellen tot 

uiterlijk 20.00 uur de avond tevoren. Vraag naar de prijs- en bestellijst. Ook 

voor zondag kunt u harde broodjes, stokbrood en croissants bestellen.   
 

Kleuterkamer 

Een ballenbak, poppenkast, Duplo, 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. 
 

Knutsel/spelletjesruimte en filmzaal 

In deze ruimtes worden voor jong en oud activiteiten georganiseerd. Verder kun je hier terecht voor het spelen van 

spelletjes of het lenen van een boek. De knutsel- en filmkamer zijn geopend tijdens de activiteiten in het recreatie-

gebouw.  
 

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 van 10.00 uur tot sluitingstijd horeca. 
 

Sportveld 

Het sportveld is dagelijks toegankelijk van 11.00 tot 19.00 uur. De sleutel van het omheinde sportveld is af te ha-

len in de receptie. Kinderen onder de 10 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.  
 

 

Zwembad    Buiten    Binnen 

Maandag t/m Vrijdag  13.00 tot 18.00 uur   Uitsluitend voor banen zwemmen. Kijk 

Zaterdag en Zondag  13.00 tot 17.00 uur   voor de tijden op www.zwembaddeninkel.nl 

 

U kunt tot uiterlijk een half uur voor sluitingstijd een toegangsbewijs afhalen in de receptie. De openingstijden 

van het zwembad zijn mede afhankelijk van het weer!! Bij warmer weer opent het buitenbad vaak eerder. 

en sluit het later.  Kijk op www.zwembaddeninkel.nl en Facebook voor last-minute aanpassingen! 

Weekaanbieding Brood 
 4 croissants + 4 harde brood-

jes naar keuze     

€ 3,25 
 

Weekaanbieding Snacks 
   Middel frites + Berehap of Ge-

haktstaaf   

€ 3,45 
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Activiteiten 15 - 21 juli 2019 

Maandag 15 juli 

Maandagochtend staat er van 11.00 tot 12.30 uur voor alle kinderen een    

Knutselochtend 
 in het recreatiegebouw op het programma. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Wil je mee-

doen, kom dan gezellig langs!  
 

Om 13.00 uur gaan we met de jeugd van ongeveer 6 t/m 15 jaar 

Hutten bouwen 
in het bos. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel!! 

 

Van 15.00 tot 16.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes  

en een videofilm. Ook de kinderkamer is dan geopend. 

Dinsdag 16 juli 

Op dinsdagochtend is er deze week voor de kinderen en jeugd van ongeveer 5 t/m 15 jaar  

Bakken met Bas!! 
Wat we gaan bakken is een verrassing, maar we kunnen wel verklappen dat het lekker zal zijn! Meedoen 

is gratis, maar we vragen wel of je je van tevoren aanmeldt in de receptie, zodat we weten voor ongeveer 

hoeveel kinderen we spullen klaar moeten zetten. Dit kan tot maandagavond 20.00 uur. Het bakken be-

gint om 11.00 uur in de knutselruimte!! Bij de jongste kinderen is het fijn als er een (groot)ouder mee 

komt. Ben je ouder dan 15? Geen probleem, we kunnen altijd een paar assistent-koks gebruiken! 
 

Om 13.00 uur zijn er voor de kinderen van ongeveer 5 t/m 12 jaar  

Streetgames 
in de speeltuin bij het hoofgebouw. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur aanwezig bent.  

 

Van 15.00 tot 16.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes  

en een videofilm. Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Om 17.00 uur is er voor alle sportievelingen vanaf ongeveer 6 jaar 

(Vang)-Volleybal 
op het volleybalveld. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 17.00 uur aanwezig bent.  

 

Dinsdagavond is er om 21.00 uur een  

Horror-filmavond 
Voor iedereen vanaf 16 jaar. Jeugd van 14 en 15 jaar mag kijken met toestemming van een ouder. Vanaf 

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

Woensdag 17 juli 

Woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is er in het recreatiegebouw een  

Spelletjesochtend  
 voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar. Wil je meedoen, kom dan  gezellig even langs. Op het 

grootbeeldscherm in de filmzaal draait ondertussen een tekenfilm. 
 

Om 12.30 uur is er voor kinderen en jeugd van ongeveer 6 t/m ongeveer 15 jaar  

Hockey 
Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar het tennisveld. 
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Activiteiten 15 - 21 juli 2019 

Woensdag 17 juli (vervolg) 

Van 14.00 tot 15.00 uur is er voor alle kinderen t/m ongeveer 11 jaar een    

Verkleed– en toneeluurtje 
 in het recreatiegebouw. We halen alle prinsessenjurken, piraten-pakken en andere kostuums tevoor-

schijn en jullie mogen zelf een toneelstukje opvoeren voor elkaar.  

Wil je meedoen, kom dan gezellig langs! 
 

Woensdagavond is er om 19.30 uur een  

Filmavond 
Voor de jeugd vanaf 10 jaar. Vanaf 17.00 uur kun je kijken uit welke films er gekozen kan worden. 

Donderdag 18 juli 

.  Om 11.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 10 jaar een 

Spelletjes-Speurtocht 
over de camping en door het bos. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel. Wij 

zorgen voor de begeleiding. 
 

Om 12.30 uur is er voor kinderen en jeugd van ongeveer 4 t/m ongeveer 15 jaar  

Voetbal 
Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar het tennisveld. 

 

Van 15.00 tot 16.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes  

en een videofilm. Ook de kinderkamer is dan geopend. 

Vrijdag 19 juli 

.  Om 11.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 12 jaar 

Dierenbingo 
in het recreatiegebouw. Welk team vindt als eerste alle dieren op de dierenkaart? Wil je meedoen, kom 

dan om 11.00 uur naar het recreatiegebouw. 
 

Om 13.00 uur zijn er voor de kinderen van ongeveer 5 t/m 12 jaar  

Streetgames 
in de speeltuin bij het hoofgebouw. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur aanwezig bent.  

 

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.  
 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes  

en een videofilm. Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Van 19.30 tot 21.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar  

Levend Stratego 
in het bos. Wil je meedoen, kom dan om 19.30 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw.  
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Activiteiten 15 - 21 juli 2019 

Zaterdag 20 juli 

Zaterdagochtend staat er van 11.00 tot 12.00 uur voor alle kinderen een    

Knutselochtend 
 in het recreatiegebouw op het programma. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Wil je mee-

doen, kom dan gezellig langs!  
 

Om 12.30 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 8 jaar  

Tafeltennis 
Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar de tafeltennistafel. 

 

 

Om 17.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 5 jaar 

Vangvolleybal/Watervolleybal 
op het volleybalveld bij het hoofdgebouw. Wat het wordt, hangt af van de temperatuur. Wil je meedoen, 

zorg dan dat je er om 17.00 uur bent.  
 

 

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 Bingo vindt plaats in de bar in het hoofdgebouw en begint om 20.30 uur. Wie weet is zaterdag 

jouw geluksdag!!  

Zondag 21 juni 

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 in de recreatieruimte in het hoofdgebouw voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar een   

Pooltoernooi 
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur bij de pooltafel bent.  

 

Zondagavond is er om 19.30 uur een  

Filmavond 
Voor de jeugd vanaf ongeveer 10 jaar. Vanaf 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw kijken uit welke 

films er gekozen 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  

recreatiegebouw geopend.  
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