Het lijkt nog zo kort geleden dat de eerste
week van de zomervakantie begon, maar
toch denderen we komende week augustus al weer in!

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

Na een week waarin de weersverwachting weer eens slechter deed
vermoeden dan uiteindelijk het geval was, lijkt het ook de komende
week nog een kleine strijd te worden tussen de zon en de wolken,
met naar verwachting een overwinning voor het zonnetje aan het einde van de week. En hoewel de temperatuur de afgelopen weken niet
heel slecht is geweest, is een flink
zonnige periode
best welkom! De
buitenlucht is op
dit moment de
beste plek om te
zijn, want het zal niemand ontgaan
zijn dat er nog steeds een virus op
de loer ligt dat weer om zich heen
wil grijpen en dat willen we natuurlijk allemaal voorkomen: dus afstand houden, vaak handen wassen
en thuis/binnen blijven bij klachten.
Hoewel er deze zomer weinig tot
geen evenementen, markten of kermissen worden georganiseerd, is er
meer dan genoeg te doen in onze
mooie provincie: heeft u al eens
een ritje gemaakt met een stoomtrein? Dat kan met de Stoomtrein
Goes-Borssele, een uitstekend dagje uit, zeker in combinatie met een
bezoek aan de stad Goes zelf. Wil
je liever met de kinderen naar een
binnenspeeltuin? Kijk dan eens op
de websites van De Vierlinden in
Goes of ’t Klok’uus in ‘s Heer
Arendskerke. Voor de wat oudere
jeugd en volwassenen die avontuurlijk ingesteld zijn, is Klimbos Bra-

bantse Wal (bij Bergen op Zoom)
een echte aanrader. Kijk op
www.vvvzeeland.nl voor alle informatie over de toeristische attracties
in Zeeland. Ook in onze receptie
kun je terecht voor o.a. toeristische
informatie en fietskaarten.
Komende week is er ook op de
camping weer van alles te doen: op
maandag hebben
we de sup-boards
nog een keertje,
we gaan hutten
bouwen, de paardenkoets
komt
langs, er gaat gebakken worden
met
Bas
en
Anouska en ook de laserbattle, het
boogschieten en de chick-flick ontbreken niet. 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.
Kijk voor alle openingstijden, ook
van het zwembad, 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 27 juli t/m 2 augustus 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

4 croissants + 4 petit pains voor
€ 3,25

Weekaanbieding Snacks

Kleine frites + frikandel of kroket
€ 3,00

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 kinderen jeugd 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 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 Recreatief*
Maandag t/m Zondag
13.00 tot 17.00 uur
13.30 tot 16.30 uur (t/m 28-7 daarna n.n.b.)
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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Recreatieprogramma 27 juli - 2 augustus 2020
Maandag 27 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.
Maandagochtend van 11.00 tot circa 13.00 uur gaan we nog een keer met de

SUP-boards

het water op. Deze zijn geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar met tenminste een A-diploma. Iedereen onder de 17 moet verplicht een zwemvest aan. Wil je het proberen? Dan kun je je inschrijven in de receptie: vol =vol. Zorg dat je zwemkleding aan hebt of kleding die nat mag worden.

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 28 juli
Van 10.00 tot 11.00 uur gaan we met de kinderen van ongeveer 5 t/m 10 jaar

Kriebelbeestjes Zoeken

in het bos. 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 9.45 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 11.00 uur weer terug op de camping. Wij zorgen voor de begeleiding.
Vanaf 11.15 uur staat de

Jungle-Run Hindernisbaan

klaar voor gebruik in de speeltuin: leuke voor alle kinderen en jeugd t/
m ongeveer 16 jaar. Verdeeld over de dag houden we verschillende
“racemomenten” (van 11.15 tot 13.00 uur, van 15.00 tot 17.00 uur en
van 19.00 tot circa 20.00 uur) en verder kan er tussendoor, behalve
tijdens enkele pauzes, onder ons toezicht van de baan gebruik gemaakt worden. Afhankelijk van het weer en de animo kunnen deze
tijden nog aangepast worden.
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.
Dinsdagavond om 21.00 uur is er voor de jeugd vanaf 16 jaar weer een

Horror-filmavond

Jeugd van 15 jaar is welkom 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. Vol = vol.
.
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Woensdag 29 juli
Deze week is er op woensdagochtend voor de kinderen en jeugd van ongeveer 5 t/m 15 jaar weer

“Bakken met Bas”

Om 10.30 uur starten we met de jongste kinderen van 5 t/m ongeveer 8 jaar en gaan we allerlei lekkers
maken. Op dit tijdstip kunnen er ook maximaal 2 ouders als begeleider van hun eigen kind meedoen.
Om 11.30 uur zijn de kinderen en jeugd van ongeveer 8 t/m 15 jaar welkom en gaan we o.a. taart, cupcakes en muffins 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 17.45 uur is er voor de kinderen en jeugd van 6 t/m 15 jaar

(Vang)Volleybal

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

Levend Stratego

Welk team vindt als eerste de vlag van de tegenstanders? Wil je meedoen, kom dan om 19.15 uur naar
de tafeltennistafel. Eerder aanmelden is niet nodig. We vertrekken om 19.30 uur naar het bos en het spel
duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Donderdag 30 juli
Donderdagochtend om 10.00 uur gaan we in het bos

Hutten Bouwen

met de kinderen en jeugd van ongeveer 6 t/m 15 jaar. Wil je meedoen, dan moet je je van tevoren even
aanmelden in de receptie. Dit kan tot donderdagochtend 9.30 uur. We vetrekken om 10.00 uur vanaf de
tafeltennistafel en zijn uiterlijk om 11.00 uur terug. Wij zorgen voor de begeleiding. Trek stevige schoenen of laarzen en liefst een lange broek aan.
Op donderdagochtend van 11.15 tot 12.15 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 donderdagochtend 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.

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.
Deze week zijn er op donderdagavond voor het hele gezin

Ritjes met de Paardenkoets

Vanaf 19.00 tot circa 21.00 uur zal de koets rondjes rijden over de camping. Wil je een rondje mee rijden? Meld je dan even aan in de receptie. In verband met de corona-maatregelen kunnen personen vanaf
18 jaar alleen met eigen gezinsleden of kinderen t/m 12 jaar in de koets. Kinderen en jeugd t/m 17 jaar
mogen wel gewoon bij elkaar zitten. Er kunnen maximaal 6 personen tegelijk met de koets mee.
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Vrijdag 31 juli
Van 11.00 tot ongeveer 12.15 uur is er voor de kinderen vanaf ongeveer 4 t/m 14 jaar een

Water-Spelletjesochtend
in de speeltuin. Als het weer toch iets frisser is dan verwacht, dan spelen we alleen watervolleybal. Er
staat anders van alles klaar: buikschuiven, waterballonnen, waterkanonnen en de waterballonnendans.
Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de speeltuin! Aanmelden is niet nodig. Zorg dat je (bad)
kleding aan hebt die nat mag worden.
Net als vorige week is er ook deze week op vrijdagmiddag om 14.00 uur 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.
Als het weer het toelaat is er om 17.00 uur een

Watergevecht

voor kinderen van ongeveer 5 t/m 15 jaar die het niet erg vinden om nat te worden!! Wil je meedoen,
kom dan om 17.00 uur naar het volleybalveld. Aanmelden is niet nodig. Als het te koud is, spelen we
watervolleybal in plaats van een watergevecht.
Om 20.45 uur is er voor speurders vanaf circa 14 jaar

Exit– Het Spel

Een Escape-room spel, zonder daadwerkelijk opgesloten te worden, maar met alle ingewikkelde elementen van een escape-room. Er is een beperkt aantal spellen beschikbaar (maximaal 6 teams van max. 4
deelnemers per team), dus je moet je van tevoren aanmelden in de receptie of bij Bas. Bij uitstek geschikt voor gezinnen met oudere kinderen. Let op: in verband met de corona-maatregelen kunnen 18+ers alleen in een team met personen uit hun eigen gezin, tenzij je als een team van 2 personen mee doet.
Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden beschikbaar. Vol = vol.

Zaterdag 1 augustus
Volgens de voorspellingen begint augustus met mooi weer en daarom hopen we dat het deze zaterdag
wél lukt om voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar een

Stoepkrijtwedstrijd

te organiseren. 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 tot 13.30 uur is er voor kinderen van ongeveer 6 t/m 14 jaar

Voetbal en Hockey

op het tennisveld. Wil je meedoen? Kom dan om 12.30 uur naar de tennisbaan. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

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.
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Zaterdag 1 augustus (vervolg)
Zaterdagavond is er een

Dubbele Filmavond
Met om 19.30 uur

Toy Story 4

Met Woody, Jessie en Buzz Lightyear in de hoofdrollen. Voor de kinderen en
jeugd t/m ongeveer 14 jaar. Aanmelden is niet nodig.
en om 21.00 uur

Bad Boys For Life

met in de hoofdrollen Will Smith en Martin Lawrence. Voor de jeugd vanaf 14 jaar. Aanmelden is voor
deze film wél nodig. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen en de leeftijdsclassificatie, heeft de
oudere jeugd bij deze film voorrang. Kinderen onder de 14 zijn sowieso niet toegestaan.

Zondag 2 augustus
Van 10.30 tot ongeveer 12.00 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 start de

Tekenfilm-Speurtocht

In het bos hangen 50 genummerde plaatjes van tekenfilmfiguren van alle tijden. Ieder team krijgt een
lijst met 50 namen mee en moet het juiste nummer bij de juiste naam noteren. Het team dat de meeste
figuren kent, heeft gewonnen. Kinderen van 8 t/m 12 jaar mogen de speurtocht in groepjes zonder begeleiding doen. Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een ouder/
verzorger, of ze kunnen met één van onze begeleiders meelopen. Je kunt de tocht ook als gezin lopen.
Zondagavond 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 19.30 uur naar de tafeltennistafel. Het spel duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Je hoeft je
niet van tevoren aan te melden.
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