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In de drie weken vakantie die het 

zuiden van Nederland nu achter de 

rug heeft, is ieder weertype voorbij 

gekomen: van onweer, regen en 

wind, tot record-brekende tropische 

temperaturen. Om eerlijk te zijn, 

waren de afgelopen dagen een ver-

ademing, want met 39 graden kost 

zelfs de diepvries open doen om 

een ijsje te pakken nog te veel 

energie. Maar 

nu iedereen 

weer een beet-

je is bekomen 

van het warme 

weer, mag het 

best weer wat 

zonniger wor-

den. En dat 

doet het dan ook: vanaf morgen 

gaat de temperatuur weer flink om-

hoog en na een dipje midden in de 

week, lijkt het ook weer een prach-

tig mooi weekend te worden. Of dat 

ook echt allemaal gaat gebeuren is 

natuurlijk weer afwachten, want de 

meteorologen zitten er soms wel 

eens een stukje naast. Hoe dan 

ook, er staat weer een verse vakan-

tieweek voor de deur met tal van 

leuke dingen te beleven en ontdek-

ken in Zeeland en omgeving.  
 

Voor wie het strand nu wel gezien 

heeft en van wat verder weg komt 

dan Brabant of Limburg, is een be-

zoek aan de bourgondische stad 

Antwerpen beslist de moeite waard. 

De prachtige oude binnenstad rond 

het stadhuis en de vele beziens-

waardigheden, van het MaS en de 

ZOO tot de Onze-Lieve-Vrouwe-

kathedraal, het Rubenshuis en win-

kelstraat de Meir. De dag afsluiten 

bij één van de vele restaurants is 

altijd een beleving, maar ook een 

bezoek aan de 24 zalen tellende Ki-

nepolis Bioscoop is een aanrader. 
 

Net als afgelopen week, hanteert 

het zwembad ko-

mende week ruime-

re openingstijden. 

Kijk voor deze tijden 

en de andere ope-

ningstijden op pagi-

na 2 van dit InfoMa-

gazine. Op de cam-

ping is deze week 

uiteraard ook weer 

van alles te doen. Omdat de tem-

peratuur inmiddels iets aangenamer 

is, staan er weer wat sportieve acti-

viteiten op het programma en op 

dinsdag hebben we een Mega Wa-

ter rodelbaan voor jong en oud. 

Verder is er onder andere Bakken 

met Bas, boogschieten, een paar-

denkoets en Vossenjacht. Vanaf 

pagina 3 kun je precies lezen wat er 

allemaal te doen is en wanneer. 

Deelname aan alle activiteiten is 

gratis, tenzij anders vermeld.  
 

Tot slot van deze inleiding wil ik ie-

dereen namens alle medewerkers 

van Camping den Inkel een fijne en 

zomerse vakantieweek toewensen. 
 

Bas Booij 

 

Na een tropische week en een nattig 

weekend staat er een typisch Neder-

landse zomerweek voor de deur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Openingstijden 29 juli - 4 augustus 2019 
 

Bar/Kantine/Afhaalkeuken 

De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Als de terrasdeur gesloten is, 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 la-

ter). 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 reke-

ning 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 be-

stellen of in de receptie tot uiterlijk 20.00 uur de avond tevoren. Vraag 

naar de prijs– en bestellijst. 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 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. De knutsel- en filmkamer zijn geopend tijdens de activiteiten in het re-

creatiegebouw.  
 

Recreatieruimte 

In de recreatieruimte in het hoofdgebouw staat een poolbiljart waar tegen betaling gebruik van kan worden ge-

maakt. 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 ha-

len 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) 

Zaterdag      11.00 tot 17.00 uur   (gesloten bij mooi weer) 

Zondag      12.00 tot 17.00 uur   (gesloten bij mooi weer) 
 

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 en Facebook voor last-minute aanpassingen!! 

Weekaanbieding Brood 
 2 croissants + 2 harde broodjes 

naar keuze       

€ 1,60 
 

Weekaanbieding Snacks 
   Middel frites + frikandel of kroket    

€ 3,00 
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Recreatieprogramma 29 juli - 4 augustus 2019 

Maandag 29 juli 

Van 11.00 tot 12.00 uur is er voor alle kinderen een    

Knutselochtend 
 in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Wil je meedoen, kom dan om 

11.00 uur gezellig langs!  
 

Om 12.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer 7 t/m 15 jaar   

Tafeltennis 
Wil je meedoen? Kom dan om 12.30 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. 
 

Van 17.00 tot 17.45 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar  

Vangvolleybal  
Wil je meedoen, kom dan om 17.00 uur naar het volleybalveld.  

 

Dinsdagavond om 20.00 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 heb-

ben wij nog enkele vrijwilligers (16 jaar of ouder) nodig. Heb je zin en een uurtje de tijd, dan horen we dat graag.  

Dinsdag 30 juli 

Van 10.00 tot 11.00 uur is er voor de kinderen en jeugd van alle leeftijden een 

Spelletjesochtend 
in het recreatiegebouw. Van spellen als sjoelen en een reuzespiraal, tot Risk en Cluedo, er is voor ieder-

een wel wat te doen. Wil je meedoen, kom dan tussen 10.00 en 11.00 uur naar het recreatiegebouw.   
 

 

De rest van de dinsdag staat in het teken van de 

Mega Water Rodelbaan! 
Voor iedereen die oud genoeg is om op de helling te klimmen en in 

de band eraf te glijden. Wie komt het verst op deze 15 meter lange 

dubbele baan! Wil je meedoen? Kom dan van 11.00 tot 13.00 uur, of 

van 17.00 tot circa 20.00 uur langs en glij mee! Afhankelijk van het 

weer en de animo, kunnen deze tijden nog aangepast worden.   
 
 

 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor een knutseluurtje en een videofilm.  

Ook de kinderkamer is dan geopend. 
 

Om 21.00 uur is er voor iedereen van 16 jaar en ouder een 

Biljart-avond 
Wil je meedoen, kom dan om 21.00 uur naar de bar. Eerder mag ook, want vanaf 20.00 uur kun je een 

balletje instoten.  
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Donderdag 1 augustus  

Van 11.00 tot 12.00 uur is er voor alle kinderen t/m ongeveer 11 jaar een    

Verkleed– en toneeluurtje 
 in het recreatiegebouw. We halen alle prinsessenjurken, piraten-kostuums en andere verkleedspullen 

tevoorschijn en jullie mogen zelf een toneelstukje maken voor elkaar. Wil je meedoen, kom dan langs! 
 

Om 13.00 uur gaan we met de jeugd van ongeveer 6 t/m 15 jaar 

Hutten bouwen 
in het bos. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 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. 
 

Op donderdagavond zijn er deze week  

Ritjes met de Paardenkoets  
Vanaf 19.00 uur tot circa 21.00 uur zal de “kleine” koets rondjes rijden over de camping. Wil je een 

keertje opstappen? Kom dan vanaf 19.00 uur naar de achterzijde van het hoofdgebouw. Er kunnen per 

keer 4-6 personen mee. Aanmelden is niet nodig. Bij voldoende tijd, gaat de koets ook nog het bos in.  
 

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. 

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 kin-

deren zouden we het fijn vinden als er een (groot)ouder mee komt om te helpen.  
 

Om 13.00 uur is er voor kinderen en jeugd van ongeveer 4 t/m ongeveer 15 jaar   

Fluitjes-voetbal 
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het tennisveld.  

 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor spelletjes en een videofilm. Ook de 

kinderkamer is dan geopend. 
 

Woensdagavond is er een dubbele filmavond met om 19.00 uur een 

Chick-Flick 
speciaal voor alle meiden en dames die van romantische meidenfilms houden. Manon is er vanaf 18.30 

uur met een lading nagellakjes en andere spulletjes om de meiden op te tutten, dus kom gezellig langs. 
 

Om 21.00 uur  

Deadpool 2 
een keiharde actiecomedie voor jeugd vanaf ongeveer 12 jaar.  

Woensdag 31 juli 
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Zaterdag 3 augustus  

  Van 11.00 tot 12.00 uur is er voor alle kinderen een    

Knutselochtend 
 in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Wil je meedoen, kom dan om 

11.00 uur gezellig langs!  
 

Om 12.30 uur is er voor kinderen en jeugd van ongeveer 4 t/m ongeveer 15 jaar  

Hockey 
Wil je meedoen, kom dan om 12.30 uur naar het tennisveld.  

 

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. Bij heel warm weer spelen we watervolleybal in 

plaats van vangvolleybal. 
   

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 Bin-

go vindt plaats in de bar in het hoofdgebouw en begint om 20.30 uur. Wie weet is zaterdag jouw geluksdag!!  

Vrijdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur zijn er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 13 jaar 

Boerderijspellen 
in de speeltuin bij het hoofdgebouw: hoefijzerwerpen, een eier-race, koemelken, appelhappen en meer. 

Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de speeltuin.  
 

Vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er voor iedereen vanaf circa 6 jaar die 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).  
 

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 het hele gezin een  

Vossenjacht 
op de camping. Welk team lukt het als eerste om met alle vreemde vogels op de foto te gaan? Wil je meedoen, 

kom dan om 19.50 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw!! Voor de vossenjacht zoeken we nog een 

aantal vrijwilligers van 16 jaar of ouder. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Bas.  

 

Vrijdag 2 augustus  

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 4 augustus 

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.  

 

Van 16.00 tot 17.00 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 16.00 uur aanwezig bent.  

 

Zondagavond is er om 20.00 uur een  

Filmavond 
voor iedereen vanaf ongeveer 10 jaar. Vanaf 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw kijken uit welke 

films er gekozen kan worden. 

Recreatieprogramma 29 juli - 4 augustus 2019 


