Het zuiden gaat weer naar school, het midden begint aan de laatste vakantieweek en
de zomer loop langzaam op zijn einde.
Waar het de afgelopen week nog
redelijk druk was in Zeeland, zal dat
de komende week echt anders zijn.
Onze regio opent de schooldeuren
weer en voor het grootste deel van
werkend Nederland zit de zomervakantie van 2018 er definitief op. Dit
betekent voor de mensen die nog
wél vakantie hebben dat het een
stuk fijner is om de nu wat rustiger
stranden, attracties en steden
van onze provincie te bezoeken.
Minder parkeerproblemen, kortere rijen en niet
meer vechten om
het beste plekje
op het strand. En toch het beste wat
Zeeland te bieden heeft. Gelukkig
lijkt het weer ook de komende week
nog redelijk mooi te blijven, met alleen op maandag kans op wat regen.
Het is dan ook bij uitstek een week
om een bezoek te brengen aan anders zo drukke attracties als Deltapark Neeltje Jans, het Arsenaal, de
Stoomtrein of Mini Mundi, maar ook
de kleinere attracties zoals het MuZeeum, Reptielenzoo Iguana of de
Tropical Zoo zijn leuke uitstapjes.

Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks

Aangezien de vakanties in Zeeland
zijn afgelopen, keren de openingstijden van het buitenbad weer terug
naar de niet-vakantie modus. Wat

deze openingstijden precies zijn,
kun je lezen op de volgende bladzijde. Het kampwinkeltje is nog t/m
vrijdag 24 augustus geopend en
sluit dan voor dit seizoen de deuren. Brood en broodjes kunnen
daarna nog gewoon in de receptie
besteld en afgehaald worden, net
als de krant.
Ook voor het
recreatieprogramma op de
camping is de
laatste week
aangebroken.
We gaan nog
knutselen,
sporten, spelletjes spelen,
voor de laatste keer dit seizoen
“Bakken met Bas” en ook de filmavond ontbreekt deze week niet.
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 niet alleen de openingstijden van het zwembad, maar
ook van de horeca en receptie.
Tot slot van deze inleiding bij het
laatste InfoMagazine van dit seizoen wil ik iedereen namens alle
medewerkers van Camping den Inkel weer een fijne vakantieweek in
Zeeland toewensen.
Bas Booij
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Openingstijden 20 - 26 augustus 2018
Bar/Kantine/Afhaalkeuken
De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (maandag t/m donderdag 21.30 uur, vrijdag en
zaterdag 23.00 uur of later, zondag 20.30 uur). De afhaalkeuken is dagelijks geopend van 17.30 uur tot 19.30 uur.
Receptie
Dagelijks van 9.00 uur tot 20.00 uur, zondag van 10.00 tot 19.00 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. Het winkeltje is t/m vrijdag 24 augustus nog 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. Na de 24e kun
je brood bestellen en afhalen in de receptie.

Weekaanbieding Brood
4 croissants + 4 kaiserbroodjes
€ 2,95

Weekaanbieding Snacks
Kleine frites + frikandel, kroket, bamihapje of kaassoufflée
€ 3,00

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. 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
13.00 tot 18.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 16.30 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!!

Met mooi weer ligt het springkussen
’s middags in de speeltuin!! Indien een buitenactiviteit
door weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt het
recreatiegebouw geopend.

2

Recreatieprogramma 20 - 26 augustus 2018
Maandag 20 augustus
Net als iedere week is er op maandag 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!
Van 15.30 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.

Dinsdag 21 augustus
Dinsdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.00 is er voor iedereen vanaf ongeveer 5 jaar

(Vang)Volleybal
Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar het volleybalveld.
Van 15.30 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor een knutseluurtje, spelletjes en een
videofilm. Ook de kinderkamer is dan geopend.

Woensdag 22 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!
Van 15.30 tot 16.30 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 19.30 uur is er een

Filmavond
Voor alle leeftijden. Vanaf 16.00 uur kun je bij het recreatiegebouw komen kijken welke film er gedraaid gaat worden.

Donderdag 23 augustus
Donderdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.00 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 een rondje varen. Ook mét een diploma krijg je van ons (verplicht) een zwemvest!
Van 15.30 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Donderdagavond om 19.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 5 jaar

(Vang)Volleybal
Wil je meedoen, kom dan om 19.00 uur naar het volleybalveld.
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Recreatieprogramma 20 - 26 augustus 2018
Vrijdag 24 augustus
Op vrijdag is er van 12.30 tot 13.30 uur een

Knutselmiddag
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!
Van 15.30 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.

Zaterdag 25 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 knutselen en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Zaterdagavond is er een filmavond met een

Actiefilm
voor iedereen vanaf ongeveer 10 jaar. De film begint deze keer om 19.30 uur in de filmzaal. Vanaf
17.00 uur kun je komen kijken uit welke 2 films er gekozen kan worden: meeste stemmen gelden.

Zondag 26 augustus
Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur

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