Het is vakantie!!! Sinds vrijdag zijn ook de
basisscholen in het midden van ons land
aan de zomervakantie begonnen en dat betekent dat alle kinderen vrij zijn!
En dat is in Zeeland en op de camping inmiddels goed te merken. Van
twee rustige eerste weken zijn we
overgeschakeld naar de gezellige
drukte van het hoogseizoen, waarvan het eerste, behoorlijk zonnige
weekend er al weer bijna op zit. De
komende week lijkt de temperatuur
nog niet echt te willen gaan klimmen, maar het lijkt ook
droog te blijven en dat
is natuurlijk fijn.
Dus misschien geen
strandweer, maar uitstekend
weer
om
Zeeland te gaan verkennen. Er zijn genoeg
attracties voor een dag
of middag plezier: De
Delta Expo, Mini Mundi, de Tropical Zoo of één van de
vele musea, zoals het MuZeeum,
het Bevrijdingsmuseum of Abdijmuseum. Check van tevoren goed of je
kaartjes moet reserveren, want met
de huidige maatregelen en drukte
kun je bijna nergens zonder reservering binnen lopen. Je kunt
Zeeland natuurlijk ook heerlijk op de
fiets verkennen en ook daarvoor is
de temperatuur ideaal.

Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks
gedurende het
hoogseizoen op iedere
zondag en is af te halen
in de winkel of de
receptie.

Op www.vvvzeeland.nl onder “Zien
en Doen” vind je alle toeristische informatie over Zeeland en ook in onze receptie kun je terecht voor o.a.
brochures, fietskaarten en andere
informatie.
Afgelopen week was er weer van
alles te doen op de camping - van
kanoën tot een watergevecht - en

ook de komende week staan er allerlei activiteiten op het programma:
behalve knutselen, sporten en spelletjes, is er ook “Bakken met Bas”,
gaan we het bos nog een keertje
onveilig maken met de laserguns,
hebben we SUP boards tot onze
beschikking en is er boogschieten
voor jong en oud. En niet te vergeten: een 16+ Horrorfilm-avond. Wat
er precies allemaal
te doen is en wanneer, kun je lezen
vanaf pagina 3 van
dit
InfoMagazine.
Let goed op dat je
je voor sommige
van onze activiteiten van tevoren
moet aanmelden en
dat er soms een beperkt aantal
deelnemers mogelijk is: vol=vol.
Deelname aan de activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld.
Het buitenbad is de komende week
uiteraard open, maar terwijl ik dit
schrijf, is nog niet bekend of het
binnenbad ook open is. Die info vul
ik z.s.m. aan. Kijk voor allee openingstijden op pagina 2 van dit InfoMagazine. Daar vind je ook alle extra informatie voor de komende
week.

Tot slot van deze inleiding wil ik iedereen namens alle medewerkers
van Camping den Inkel een fijne, en
hopelijk zonnige vakantieweek in
Zeeland toewensen.
Bas Booij
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Openingstijden 20 t/m 26 juli 2020
Bar/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 17.00 tot 20.00 uur
(bestellingen kunnen tot uiterlijk 19.30 uur doorgegeven worden). Graag telefonisch bestellen via 0113-320030
(min. 30 minuten van tevoren) en afhalen bij het raam onder de overkapping.
Receptie
Dagelijks van 9.00 uur tot 20.00 uur, zondag van 10.00 tot 20.00 uur.
Brood en krant
Houd er rekening mee dat wij brood alleen op bestelling bakken. Je
kunt in de receptie tot uiterlijk 17.00 uur brood bestellen voor de volgende dag. Vraag naar de prijs– en bestellijst. Besteld brood en de
krant (telegraaf) kun je vanaf 8.30 uur afhalen bij het raam onder de
overkapping. Hier kun je ook voor wat kleine vergeten spulletjes terecht. Ook voor zondag kun je harde broodjes, stokbrood en croissants
bestellen.

Weekaanbieding Brood

6 harde broodjes naar keuze voor
€ 2,00

Weekaanbieding Snacks

Middel frites + Bamihap of Nasischijf
€ 3,25

Kleuterkamer
Een ballenbak, poppenkast, lego, voorleesboeken en nog veel meer, speciaal voor kinderen tot en met 6 jaar, staan
klaar voor gebruik in de Kleuterkamer. Wij verzoeken u vriendelijk alle gebruikte spullen weer netjes op te bergen. De kleuterkamer is alleen toegankelijk onder begeleiding van een ouder/verzorger. Max. 2 volwassenen tegelijk. In het activiteitenprogramma staat aangegeven tijdens welke activiteiten de ruimte open is. Vraag voordat je
naar binnen gaat even aan één van de activiteitenbegeleiders ter plaatse of er ruimte is.
Knutselzaal 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 of gewoon om te ontspannen. De knutsel- en filmkamer zijn geopend tijdens
de activiteiten in het recreatiegebouw. In verband met de richtlijnen van het RIVM is vrije in– en uitloop van volwassenen helaas niet mogelijk. Bij te grote drukte sluiten wij de tussendeur en kun je aankloppen.
Recreatieruimte
In de recreatieruimte in het hoofdgebouw staan een tafelvoetbalspel en air-hockeytafel waar gratis gebruik van
kan worden gemaakt en een poolbiljart waar tegen betaling gebruik van kan worden gemaakt. Dagelijks geopend
van 10.00 uur tot sluitingstijd horeca. Zie de aparte info voor de corona-maatregelen.
Sportveld/tennisveld
Het sportveld/tennisveld is dagelijks toegankelijk van 11.00 tot 19.00 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
Buiten
Binnen Recreatief*
Maandag t/m Zondag
13.00 tot 17.00 uur
13.30 tot 16.30 uur
Voor recreatief zwemmen in zowel het binnenband als het buitenbad moet je reserveren bij de receptie van de
camping (zie zweminfo). Dit kan vanaf 10.00 uur de dag van tevoren totdat het blok vol zit of tot uiterlijk een uur
voor sluitingstijd van het blok.
* Recreatief zwemmen in het binnenbad is uitsluitend mogelijk voor kinderen t/m 12 jaar met tenminste Adiploma. Kinderen zonder zwemdiploma mogen in het water begeleid worden door 1 ouder/verzorger, maar er is
net als buiten een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Banen zwemmen in het binnenbad is ook mogelijk (16 jaar of ouder). Je kunt hiervoor reserveren via de receptie
van de camping of in het zwembad (0113-320144). Geef daarbij aan dat je van de camping komt. Op het moment
dat je gaat zwemmen kun je bij ons in de receptie je toegangsbewijs af komen halen. Kijk voor de actuele tijden
van het banen zwemmen op www.zwembaddeninkel.nl.

Op de dagen met mooi weer ligt het springkussen
’s middags in de speeltuin!! Indien een buitenactiviteit
door weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt
het recreatiegebouw geopend. Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud van het weer en het aantal deelnemers.
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Maandag 20 juli
Op maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar een

Knutselochtend

in het recreatiegebouw. Als je mee wilt doen kun je je tot maandagochtend 10.45 uur aanmelden in de
receptie. We hebben ook plek voor maximaal 2 ouders (bij kinderen die nog niet zelfstandig kunnen
knutselen). Er is geen vrije in- en uitloop mogelijk. Tijdens het knutselen is ook de kinderkamer open.
Maandagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur gaan we met de kinderen en jeugd van ongeveer 6 t/m 15 jaar

Voetbal en Hockey

spelen op het tennisveld. Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar de tennisbaan. Aanmelden is niet
nodig. Zorg dat je goede schoenen aan hebt!.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend.
Maandagavond om 19.00 uur is er voor de kinderen en jeugd van ongeveer 8 t/m 15 jaar

Lasergamen

in het bos. Wil je meedoen, dan kun je je tot 18.15 uur aanmelden in de receptie: vol=vol. Bij veel aanmeldingen spelen we een tweede ronde om 20.00 uur. Trek stevige schoenen aan en het liefst lange
mouwen en broekspijpen want er wordt door de bossen gerend. Op slippers/sandalen kun je niet meedoen. Zorg dat je om 18.45 uur aanwezig bent bij de tafeltennistafel voor de speluitleg.

Dinsdag 21 juli
Om 11.00 uur gaan we met de kinderen van ongeveer 5 t/m 10 jaar

Kriebelbeestjes Zoeken

in het bos. Welke beestjes kennen jullie en welke beestjes vinden we allemaal? We hebben speciale
loepemmers, potjes en doosjes om de beestjes goed te kunnen bekijken en daarna weer vrij te laten. Wil
je meedoen? Dan kun je je tot 10.30 uur aanmelden in de receptie. Trek stevige schoenen of laarzen en
liefst een lange broek aan. We vertrekken vanaf de tafeltennistafel en we zijn uiterlijk om 12.00 uur
weer terug op de camping. Wij zorgen voor de begeleiding.
Om 12.30 uur is er voor de kinderen van ongeveer 8 t/m 14 jaar een

Puzzeltocht

over de camping. Wie/Welk team vindt als eerste de puzzels en lost deze het snelste op? Wil je meedoen, zorg dan dat je om 12.20 uur bij de tafeltennistafel bent. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
De puzzels zijn er in 2 moeilijkheidsgraden.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend.
Dinsdagavond om 19.00 uur is er een

Chick-Flick-filmavond

Voor alle meiden tot een jaar of 15 die van romantische films houden. Anouska is vanaf 18.30 uur in het
recreatiegebouw met een lading nagellakjes en andere spulletjes, dus kom gezellig langs. Je kunt je aanmelden voor de meidenavond tot dinsdagavond 18.00 uur.
Voor de jongens van 5 t/m 15 (en meisjes die niet van chick-flicks houden), is er van 19.30 tot 20.00 uur

Vangvolleybal

op het volleybalveld. Wil je meedoen, zorg dan dat je er om 19.30 uur bent. Aanmelden is niet nodig.
Dinsdagavond is er om 21.00 uur een

Horror-filmavond

Voor iedereen vanaf 16 jaar. Jeugd van 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. In verband met de corona-maatregelen hebben we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en moet je je van tevoren aanmelden in de receptie.
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Woensdag 22 juli
Deze week is er op woensdagochtend voor de kinderen en jeugd van ongeveer 5 t/m 15 jaar

“Bakken met Bas”

Om voor meer kinderen ruimte te maken, gaan we in twee groepen bakken. Om 10.30 uur starten we
met de jongste kinderen van 5 t/m ongeveer 8 jaar en gaan we koekjes en bladerdeeghapjes maken. Op
dit tijdstip kunnen er ook maximaal 2 ouders als begeleider meedoen. Om 11.30 uur zijn de kinderen en
jeugd vanaf ongeveer 8 t/m 15 jaar welkom en gaan we o.a. appeltaart, cake en bladerdeeghapjes maken.
Voor het Bakken met Bas moet je je van tevoren aanmelden in de receptie. Deelname is gratis, maar gezien de maatregelen willen/moeten we weten voor hoeveel kinderen we spullen klaar moeten zetten! Inschrijven kan tot dinsdagavond 20.00 uur. Vol = vol!

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend en de
baksels van ‘s morgens kunnen afgehaald worden.
Woensdagmiddag van 17.00 tot ongeveer 17.30 uur is er voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar

Kleefbal

Wie vangt de meeste ballen met zijn of haar kleefplank? Wil je meedoen, kom dan om 17.00 uur naar
het volleybalveld. Aanmelden is niet nodig.
Woensdagavond om 19.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 15 jaar het

Smokkelspel

Welk team kan de meeste smokkelwaar door het bos vervoeren zonder gepakt te worden? Wil je meedoen, kom dan om 19.15 uur naar de tafeltennistafel. Het spel duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Aanmelden is
niet nodig.

Donderdag 23 juli
Donderdagochtend vanaf 10.30 uur gaan we

Kanoën en SUP-boarden

op het ven tegenover de camping. Kanoën van 10.30 tot 11.30 uur: Iedereen t/m 17 jaar met tenminste
een A-diploma kan zelfstandig meedoen, kinderen zonder diploma kunnen een rondje met Bas (of een
eigen ouder/verzorger) mee varen. Iedereen krijgt verplicht een zwemvest om, ook al heb je een diploma. Voor het kanoën moet je je van tevoren aanmelden (per 2 personen) in de receptie. Dit kan tot donderdagochtend 10.00 uur. (vol = vol) Ben je alleen? Geen probleem, dan delen wij je bij iemand in. We
varen in blokken van een kwartier (met 2 of 3 boten, afhankelijk van het aantal aanmeldingen) om drukte te voorkomen. Vanaf 11.30 uur gaan we SUP-boarden: voor de jeugd (en volwassenen) vanaf ongeveer 10 jaar met tenminste een A-diploma. Ook voor het SUP-boarden moet je je van tevoren aanmelden
in de receptie. Trek voor het supboarden kleding aan die nat mag worden, want je kunt in het water terecht komen. Ook hierbij krijg je van ons een zwemvest.
Donderdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar een

Knutseluurtje

in het recreatiegebouw. Als je mee wilt doen kun je je tot donderdag 12.15 uur aanmelden in de receptie.
We hebben plek voor maximaal 20 kinderen en 2 ouders (alleen bij kinderen die niet zelfstandig kunnen
knutselen). Er is geen vrije in- en uitloop mogelijk. Tijdens het knutselen is ook de kinderkamer open.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend.
Om 19.00 uur is er voor het hele gezin een nieuwe

Foto-race

Welk team maakt het snelst de benodigde foto’s? Wil je meedoen, zorg dan dat je uiterlijk 18.55 bij de
tafeltennistafel bent en neem een digitale camera of telefoon met camera mee. Aanmelden is niet nodig.
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Donderdag 23 juli (vervolg)
Donderdagavond om 19.30 uur gaan we (onder voorbehoud van de animo) nog een keer

SUP-boarden

op het ven tegenover de camping. Voor de jeugd (en volwassenen) vanaf ongeveer 10 jaar met tenminste
een A-diploma. Ook hiervoor moet je je van tevoren aanmelden in de receptie. Trek kleding aan die nat
mag worden, want je kunt in het water terecht komen. We geven iedereen weer verplicht een zwemvest.

Vrijdag 24 juli
Van 11.00 tot 12.00 uur is er voor de kinderen vanaf ongeveer 4 t/m 14 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! Aanmelden is niet
nodig. Tijdens de spelletjesochtend is ook de kinderkamer open.
Vrijdagmiddag om 14.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar die circa 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. We hebben voldoende ruimte gecreëerd zodat iedereen voldoende afstand kan houden en wij vragen iedereen de afstandsregels in acht te nemen.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend.
Om 19.30 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 5 t/m 15 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 19.30 uur bent. Aanmelden is niet nodig.
Om 20.30 uur is er voor de jeugd vanaf 10 jaar een

Filmavond

In het recreatiegebouw. Om 17.00 uur plakken we aan welke film we gaan draaien. Vanaf dan kun je je
aanmelden in de receptie. Er is plek voor maximaal 20 personen (afhankelijk van de leeftijd). Hier geldt:
geen vrije in- en uitloop en wij bepalen deels waar je komt te zitten.

Zaterdag 25 juli
Om 11.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar een

Stoepkrijtwedstrijd

Wie maakt de mooiste tekening? Het is een échte wedstrijd met prijswinnaars in 3 leeftijdscategorieën:
kinderen t/m 6 jaar, 7 t/m 10 jaar en 11 jaar en ouder. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de
tafeltennistafel bij het hoofdgebouw. Iedereen heeft tot 11.45 uur de tijd om zijn of haar tekening af te
maken en de uitslag wordt om 16.00 uur in de receptie bekend gemaakt.
Om 12.30 uur is er voor kinderen van ongeveer 6 t/m 14 jaar een

Speurtocht

door het bos. Kinderen vanaf ongeveer 9 jaar kunnen de speurtocht zelfstandig doen en wij zorgen voor
begeleiding bij de kinderen van 6 t/m 8 jaar. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
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Zaterdag 25 juli (vervolg)
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Ook de kinderkamer is dan geopend.
Zaterdagavond om 20.30 uur is het tijd voor de

Zomer-B.I.N.G.O.

In 4 rondes zijn steeds 4 prijzen te winnen, leuk voor jong en oud. De bingokaartjes kosten € 1,- per
stuk. De Bingo vindt plaats in het hoofdgebouw en begint om 20.30 uur. Om het geheel in goede banen
te kunnen leiden, is deelname alleen mogelijk als je je van tevoren aanmeldt (in de receptie of telefonisch via 0113-320030). Vol = vol In verband met de corona-maatregelen hebben we een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar en binnen– en buitenlopen zonder reservering is daarom niet toegestaan. Vanwege
deze beperking graag alleen aanmelden als je ook echt mee speelt. We moeten rekening houden met de
afstandsregels en verplichte zitplaatsen (ook op het terras) dus wij bepalen de plaatsindeling. De avond
slaagt alleen met ieders medewerking maar wij vertrouwen er op dat alles goed gaat en hopen op een
gezellige avond. Wie weet is zaterdag jouw geluksdag!

Zondag 26 juli
Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur

Schminken en Tekenfilm

in het recreatiegebouw. We schminken voorlopig alleen op de arm. Voor kinderen tot en met ongeveer
12 jaar. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Ook de kleuterkamer is deze ochtend open (tot de film is
afgelopen). Let op: tijdens deze activiteit mogen er maximaal 4 volwassenen in het recreatiegebouw aanwezig zijn: 2 in de filmzaal (bij het schminken) en 2 als begeleiding in de kinderkamer.
Om 12.30 uur is er voor kinderen en jeugd van 8 t/m 17 jaar een

Pooltoernooi

Wil je meedoen, dan kun je je tot uiterlijk 12.15 uur aanmelden in de receptie. In verband met de afstandsregels, zijn er geen toeschouwers van 18 jaar en ouder toegestaan, behalve tijdens de finale. Tijdens het pooltoernooi kan er geen gebruik gemaakt worden van de andere spellen in de recreatieruimte.
Zondagavond om 19.30 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 8 jaar

Levend Cluedo

Er is een moord gepleegd en jullie moeten de getuigen zoeken en de dader, het moordwapen en de locatie van de moord achterhalen. Verzamel de aanwijzingen van de getuigen en los als eerste het raadsel op.
Voor dit spel hebben wij nog enkele vrijwilligers (16 jaar of ouder) nodig. Heb je zin en een uurtje de
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