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En daarmee keert de rust groten-

deels terug in Zeeland. De laatste 

vakantiegangers hebben niet meer 

te maken met de zomerdrukte van 

de afgelopen weken en het wordt 

een stuk makkelijker om ergens een 

tafeltje te reserveren of een bezoek 

te brengen aan de attracties in 

Zeeland. Dat het een bizarre zomer 

was, is misschien nog te zacht uit-

gedrukt, maar gelukkig zijn we er, 

met en dankzij onze gasten zonder 

corona-incidenten doorheen geko-

men en dat is iets waar we met zijn 

allen best trots op mogen zijn. Ho-

pelijk kunnen we volgend jaar weer 

op de normale manier ons seizoen 

draaien.  
 

Omdat het ook op de camping weer 

erg rustig wordt, zijn de openingstij-

den voor de komende week weer 

aangepast naar naseizoen-niveau. 

Op de volgende pagina kun je hier 

alles over lezen. Voor de kinderen 

is het recreatiegebouw deze week 

nog een aantal keer geopend en 

ook komend weekend staan er ook 

nog enkele activiteiten op het pro-

gramma.  
   
 

Namens ons allemaal wil ik ieder-

een nog een fijne vakantieweek in 

Zeeland toewensen. 
 

Bas Booij 

 

 

Het weer is omgeslagen en het wordt de 
komende week erg wisselvallig. En ook 
hier in het zuiden van het land gaan de 

scholen weer open. Helaas is de zomer nu 
echt bijna voorbij….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Inkel 

InfoMagazine 

verschijnt wekelijks 

gedurende het 

hoogseizoen op iedere 

zondag en is af te halen 

in de winkel of de 

receptie. 
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Activiteiten 24 - 28 augustus 2020 

Van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus is voor de kinderen van ongeveer  
5 t/m 15 jaar het recreatiegebouw dagelijks geopend van 11.00 tot 12.00 uur en 

van 16.00 tot 17.00 uur voor  

 Knutselen, spelletjes, film….  
of andere leuke dingen (misschien wel Kriebelbeestjes zoeken), afhankelijk van 
de wensen van de kinderen en het weer. Je hoeft je deze week niet van tevoren 
aan te melden: Anouska zit gezellig voor jullie klaar. Denk er aan dat ouders in 
principe nog steeds niet vrij in– en uit kunnen lopen. Tijdens deze openingstij-

den is ook de kleuterkamer (voor kinderen t/m 6 jaar, onder begeleiding van een 
ouder) geopend. 

 

Op de dagen met mooi weer ligt het springkus-
sen ’s middags in de speeltuin!!  
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Openingstijden  en info 24 t/m 30 augustus 2020 
 

Bar/Afhaalkeuken 
De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (maandag t/m donderdag 21.00 uur of later, 
vrijdag en zaterdag 23.00 uur of later en zondag tot 20.00 uur). De afhaalkeuken is op maandag 24 en dinsdag 25 
augustus gesloten. Van woensdag 26 t/m zondag 30 augustus is de afhaalkeuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur 
(bestellingen kunnen tot uiterlijk 18.45 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. Ook voor zondag kun je harde broodjes, stok-
brood en croissants bestellen. 
 

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 ber-
gen. De kleuterkamer is alleen toegankelijk onder begeleiding van een ouder/verzorger. Max. 2 volwassenen tege-
lijk. 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 kinderen en jeugd activiteiten georganiseerd. Verder kun je hier terecht voor het spe-
len 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 in het recreatiegebouw. 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** 
Maandag 24-8 t/m vrijdag 28-8  13.00 tot 17.00 uur  (banen zwemmen, kijk op www.zwembaddeninkel.nl)  
Zaterdag 29-8 en zondag 30-8  13.00 tot 17.00 uur  (banen zwemmen, kijk op www.zwembaddeninkel.nl)  
 

*Voor recreatief zwemmen in 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. De openingstijden van het buitenbad kunnen nog wijzigen als de weersomstandigheden veranderen.  
 

**Banen zwemmen in het binnenbad is ook mogelijk (16 jaar of ouder). Je kunt hiervoor reserveren via de recep-
tie van de camping of het zwembad. Op het moment dat je gaat zwemmen kun je bij ons in de receptie je toe-
gangsbewijs af komen halen. Kijk voor de actuele tijden van het banen zwemmen op www.zwembaddeninkel.nl. 
 


