Week 2 van de zomervakantie zit er op en ook
de scholen in het midden van ons land hebben nu eindelijk vakantie! Heerlijk 6 weken
“uitslapen” zonder je druk te hoeven maken
om huiswerk!
De eerste vakantiezaterdag van het
midden begon met een aantal heftige buien, maar gelukkig kwam de
zon aan het einde van de dag nog
even kijken en voor wat klamme
warmte zorgen. En die zon lijkt
voorlopig niet meer te verdwijnen,
met vanaf morgen tropische temperaturen tot (als de weersverwachting uit gaat komen) wel 36 graden
(!) op donderdag. Hoewel de zon
natuurlijk erg fijn is in de zomervakantie, is dat misschien
wel weer een beetje te
veel van het goede…
Hoe dan ook, het is uitstekend weer om naar
het strand of het zwembad te gaan, of lekker te
gaan liggen zonnen bij
de tent of caravan. Wel
goed insmeren natuurlijk!

Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks
gedurende het

Hou je niet van water en niet van de
tropische hitte? Dan kun je natuurlijk altijd een terrasje pakken onder
een parasol op de markt in Goes of
aan de boulevard in Vlissingen. En
wil je toch nog iets bezichtigen in
deze warmte, dan is een bezoek
aan Delta Expo Neeltje Jans een
attractie waarbij de kinderen zich
lekker in de waterspeeltuin kunnen
uitleven en een boottocht over de
Oosterschelde wellicht voor wat
verkoeling zorgt. Wil je de warmte
echt helemaal ontvluchten, dan kun
je altijd nog naar Terneuzen rijden

en tegen het daltarief een bezoekje
brengen aan het Skidome!
Het zwembad houdt deze week uiteraard rekening met de warmte en
heeft de openingstijden aangepast.
Kijk voor deze tijden en voor de
overige openingstijden op de volgende pagina van deze info.
Ook op de camping hebben we het
activiteitenprogramma iets aangepast aan de weersomstandigheden.
De
ochtendactiviteiten
beginnen iets vroeger en
omdat het met dit weer
niet echt fijn is om te
sporten, beperken we
dat ook een beetje. Verder gaan we natuurlijk
met water aan de slag:
Aquaballen, roeien en
watervolleybal staan op
het programma en verder gaan we natuurlijk Bakken met
Bas, is er vrijdag gewoon boogschieten en zaterdag Bingo. Wil je
weten wat er verder allemaal te
doen is, blader dan snel door naar
pagina 3 van de Info, want vanaf
daar staan alle activiteiten van komende week netjes op een rijtje.
Tot slot van deze inleiding wil ik iedereen namens alle medewerkers
van Camping den Inkel een fijne en
zonnige vakantieweek in Zeeland
toewensen.
Bas Booij
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Openingstijden 22 t/m 28 juli 2019
Bar/Kantine/Afhaalkeuken
De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Als de terrasdeur is gesloten kun je via de receptie naar binnen. 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
Het winkeltje is dagelijks geopend van 8.30 tot 10.30 uur. Houd er rekening mee dat wij brood op bestelling bakken. Wil je zeker weten dat wij
het brood hebben dat je graag wilt, dan kun je dit in de winkel bestellen of
in de receptie tot uiterlijk 20.00 uur de avond tevoren. Vraag naar de prijsen bestellijst. Ook voor zondag kunt u harde broodjes, stokbroden en croissants bestellen.

Weekaanbieding Brood
6 harde broodjes naar keuze voor
€2,00

Weekaanbieding Snacks
Middel frites + bamihapje of nasischijf
€ 3,00

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 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 20.00 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
Maandag t/m Vrijdag
11.00 tot 20.00 uur
(gesloten bij mooi weer, muv banen zwemmen)
Zaterdag
11.00 tot 17.00 uur
(gesloten bij mooi weer, muv banen zwemmen)
Zondag
12.00 tot 17.00 uur
(gesloten bij mooi weer, muv banen zwemmen)
U 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 en Facebook voor last-minute aanpassingen!
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Recreatieprogramma 22 - 28 juli 2019
Maandag 22 juli
Van 10.30 tot 11.30 uur is er voor alle kinderen een

Knutselochtend
in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Deze week gaan we o.a. figuurzagen en met ecoline werken. Wil je meedoen, kom dan om 10.30 uur gezellig langs!
Om 12.00 uur is er voor de kids t/m ongeveer 12 jaar een

Disney-speurtocht
Zoek op de camping alle plaatjes van Disneyfiguren en schrijf de namen op je antwoordblad. Welk team
kent de meeste figuren? Wil je meedoen, kom dan om 12.00 uur naar de tafeltennistafel.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Maandag zijn er om 19.30 uur

Waterspellen
bij het volleybalveld. Waterballonnen een watergevecht en waterballonendans voor alle leeftijden. Wil je
meedoen, kom dan om 19.30 uur naar het volleybalveld.
Om 20.45 uur is er voor slimme speurders vanaf 14 jaar

Exit– Het Spel
Een Escape-room spel voor thuis, zonder daadwerkelijk opgesloten te worden, maar met alle ingewikkelde elementen van een escape-room. Er is een beperkt aantal spellen beschikbaar (maximaal 5 teams
van 4 deelnemers, dus je moet je van tevoren aanmelden in de receptie of bij Bas. Dit kan als team van 3
of 4 personen. Als je alleen of met twee bent, dan wordt je bij andere speurders ingedeeld. Vol = vol.

Dinsdag 23 juli
Op dinsdag 24 juli hebben we de hele dag de

Aquaballen
tot onze beschikking. Fun for Everyone!! Met de aquaballen gaan
we “lopen” over het ven tegenover de camping. Geschikt voor iedereen vanaf ongeveer 6 tot 70 jaar (!!) en tot maximaal 120 kg. Dit
in verband met de veiligheidsvoorschriften bij de Aquaballen. We
gaan de ballen in 2 sessies van enkele uren inzetten, in principe van
circa 10.30 tot 12.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur, maar deze tijden zijn onder voorbehoud van het
weer en het aantal deelnemers! De aquaballen worden onder onze begeleiding ingezet. Voor alle campinggasten is deelname uiteraard gratis. Wil je meedoen, kom dan om 10.30 uur of en/of 18.30 uur naar
het ven tegenover de camping. We werken met nummertjes en een vast aantal minuten in de bal, dus je
kunt snel uitrekenen hoe laat je ongeveer aan de beurt bent. Hamsteren!!!!
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor spelletjes en een videofilm. Ook de
kinderkamer is dan geopend.
Om 21.00 uur is er

Darts
Voor iedereen van 16 jaar of ouder. Wil je meedoen, kom dan om 21.00 uur naar de bar.
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Recreatieprogramma 22 - 28 juli 2019
Woensdag 24 juli
Woensdagochtend is er voor de kinderen en jeugd van ongeveer 5 t/m 15 jaar

Bakken met Bas e.v.a. !!
Wat we gaan bakken blijft zoals altijd nog even een verrassing, maar we kunnen al wel verklappen dat
het erg lekker zal zijn! Meedoen is gratis, maar ook deze keer vragen we of je je van tevoren aan wilt
melden in de receptie, zodat we weten voor hoeveel kinderen we spullen klaar moeten zetten. Dit kan tot
dinsdagavond 20.00 uur. Het bakken begint om 11.00 uur in de knutselruimte!! Bij de allerjongste kinderen zouden we het fijn vinden als er een (groot)ouder mee komt om te helpen.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor spelletjes, knutselen en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Om 19.30 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 5 jaar

Watervolleybal
op het volleybalveld bij het hoofdgebouw. Welk team wint door de meeste waterballonnen te vangen?
Wil je meedoen, kom dan om 19.30 uur naar het volleybalveld.
Om 20.30 uur is het

Chick-Flick Filmavond
Speciaal voor alle meiden en dames die van romantische meidenfilms houden. Manon heeft twee leuke
films klaarstaan waaruit gekozen kan worden.

Donderdag 25 juli
Donderdagochtend om 10.30 uur gaan we

Kanoën
Iedereen met tenminste een A-diploma kan zelfstandig meedoen, kinderen zonder diploma mogen een
rondje met Bas of hun eigen ouder(s) varen. Iedereen onder de 18 krijgt verplicht een zwemvest om, ook
al heb je een diploma. Wil je meedoen, kom dan om 10.30 uur naar de vijver tegenover de camping.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.
Om 19.30 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 19.20 uur naar de tafeltennistafel en neem een digitale camera of telefoon met camera mee. Het spel duurt precies een uur, van
19.30 tot 20.30 uur.
Donderdagavond 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.
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Recreatieprogramma 23 - 29 juli 2018
Vrijdag 26 juli
Van 10.45 tot 12.00 uur is er voor alle kinderen een

Knutselochtend
in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Deze week gaan we o.a. figuurzagen en met ecoline werken. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur gezellig langs!
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.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een
videofilm. Ook de kinderkamer is dan geopend.
Om 20.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 16 jaar een

Smokkelspel
in het bos. Welk team weet de meeste spullen langs de douane te smokkelen zonder gepakt te worden en
welk team weet de meeste smokkelaars tegen te houden? Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.50 uur
bij de tafeltennistafel bent. Het spel duurt tot ongeveer 21.15/21.30 uur.

Zaterdag 27 juli
Om 11.00 uur is er voor de jeugd t/m ongeveer 15 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 zijn er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 12 jaar

Streetgames
in de speeltuin bij het hoofgebouw. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 12.30 uur aanwezig bent.
Om 17.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar

Vangvolleybal
Wil je meedoen, kom dan om 17.00 uur naar het volleybalveld.
Zaterdagavond om 20.30 uur is het weer 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!!

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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Zondag 28 juli
Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur

Schminken en Disneyfilm
in het recreatiegebouw. Voor kinderen tot en met ongeveer 12 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 het poolbiljart bent.

Zondagavond is er om 20.00 uur een

Actie-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.

6

