2018 lijkt het jaar te worden met de zomer waar geen einde aan komt… Ook
komende week blijft het 25+ graden!

Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks
gedurende het

Ik denk dat bijna iedereen het er
wel over eens is dat het afgelopen
donderdag en vrijdag even een tikkeltje té heet was voor de gemiddelde Nederlander. Met een hoogtepunt van 38 graden in Kruiningen
vielen de mussen bijna van het dak
en het beetje regen van dinsdag- en
zaterdagochtend zorgde nauwelijks
voor verkoeling. Hoewel de kans op
een buitje de komende week iets
groter is, blijft het
voornamelijk warm en
zonnig strand– en
zwembadweer.
Het
zwembad heeft met
het weer van de afgelopen weken het totale
jaarlijkse bezoekersaantal van de afgelopen 6 zomers al ruim
overtroffen en stevent
komende week op de 30.000ste bezoeker af, terwijl het buitenseizoen
nog ruim 5 weken duurt.
Voor wie het zwemmen na 2 weken
wel een beetje gezien heeft, is er in
Zeeland van alles te doen en te
zien. Van de nostalgische Stoomtrein Goes-Borsele tot het moderne
MuZeeum in Vlissingen en de wondere wereld van MiniMundi in Middelburg, er is altijd wel iets te beleven. Vanaf vrijdag staat er Kermis
in Middelburg, wat extra gezelligheid in deze stad met zich meebrengt. Voor “ons” Zeeuwen (en
Brabanders) is het bijna vanzelfsprekend dat we af en toe een bezoek aan België brengen, maar

voor de mensen die iets verder van
de grens af wonen is deze vakantie
wellicht een mooie gelegenheid om
eens bij de zuiderburen langs te
gaan. Bijvoorbeeld Antwerpen met
de Zoo, het MaS, de vele terrasjes
en restaurantjes en de Meir is beslist een dagtripje waard en het is
maar een half uurtje met de auto bij
ons vandaan.
Komende week is er uiteraard ook
weer van alles te
doen op de camping. Op dinsdag
gaan we bijvoorbeeld tobbedansen
met een gigantische glijbaan en
zwembad en verder
staat er onder andere een PizzaParty, Bakken met Bas, boogschieten, knutselen, appeltje-eitje, kanoën en nog veel meer op het programma. Vanaf pagina 3 kun je precies lezen wat er allemaal te doen
is en wanneer. Deelname aan alle
activiteiten is gratis, tenzij anders
vermeld. Op pagina 2 vind je alle
informatie over onze openingstijden
van de komende week.
Tot slot van deze inleiding wil ik iedereen namens alle medewerkers
van Camping den Inkel een fijne en
zonnige vakantieweek toewensen.
Bas Booij

hoogseizoen op iedere

Inhoudsopgave

zondag en is af te halen

Openingstijden

2

in de winkel of de

Acitiviteiten 30 juli - 5 augustus 2018

3-6

receptie.

Kleurplaat

6
1

Openingstijden 30 juli - 5 augustus 2018
Bar/Kantine/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 17.30 uur tot 20.00 uur.
Receptie
Dagelijks van 9.00 uur tot 20.00 uur, zondag van 10.00 tot 20.00 uur.
Winkel
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. Vraag
naar de prijs– en bestellijst. Het winkeltje is 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.

Weekaanbieding Brood
2 croissants + 2 harde broodjes
naar keuze
€ 1,50

Weekaanbieding Snacks
Middel frites + frikandel of kroket
€ 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 en staat er een Photoplay apparaat. 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
11.00 tot 20.00 uur
11.00 tot 17.00 uur
12.00 tot 17.00 uur

Binnen
(gesloten bij mooi weer)
(gesloten bij mooi weer)
(gesloten bij mooi weer)

Woordzoeker!

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!!
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Recreatieprogramma 30 juli - 5 augustus 2018
Maandag 30 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. Deze week gaan we o.a. met
ecoline werken. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur gezellig langs!
Om 12.30 uur gaan is er voor de jeugd van ongeveer 7 t/m 15 jaar

Tafeltennis
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.
Maandagavond is er een dubbele filmavond met om 19.00 uur de

LEGO Ninjago Movie
Een lego avonturenfilm: lukt het Lloyd en zijn ninja-vrienden om krijgsheer Garmadon te verslaan?
Om 21.00 uur staat er vervolgens een

Actiefilm
op het programma voor de jeugd vanaf ongeveer 12 jaar. Om 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw zien uit welke
films er gekozen kan worden.

Dinsdag 31 juli
Van 10.00 tot 11.00 uur is er voor de kinderen t/m ongeveer 10 jaar

Schilderijen maken
in het recreatiegebouw. Wil je meehelpen aan een reuzenschilderij of liever een klein schilderijtje maken? Kom
dan gezellig langs tussen 10.00 en 11.00 uur.

Dinsdag overdag is er voor iedereen vanaf ongeveer 7 jaar

Tobbedansen
Pak een tobbedansband, klim op de toren, glij op je band het zwembad in en probeer de bel te pakken. In principe kun je komen glijden
van 11.00 tot 14.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur (onder voorbehoud van het weer) maar als er veel animo is, kunnen we deze tijden nog oprekken. Wil je meedoen, kom dan gezellig even langs!
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor een knutseluurtje en een videofilm.
Ook de kinderkamer is dan geopend.

3

Recreatieprogramma 30 juli - 5 augustus 2018
Woensdag 1 augustus
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. Let op: bij grote drukte
splitsen we de groep in tweeën en bakken we in twee sessies: om 10.30 uur en om 11.30 uur. Als dit het
geval is laten we het uiteraard op tijd weten.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor spelletjes en een videofilm. Ook de
kinderkamer is dan geopend.
Om 19.30 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar

Vangvolleybal
Wil je meedoen, kom dan om 19.30 uur naar het volleybalveld.
Woensdagavond is er om 20.30 uur voor iedereen vanaf 15 jaar een

Dartsavond
in de bar. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 20.30 uur aanwezig bent. De spelvorm is afhankelijk van het aantal
deelnemers.

Donderdag 2 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. Deze week gaan we o.a. met gipsvormpjes werken. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!
Om 13.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 6 t/m 14 jaar een

Puzzeltocht
Welk team vindt als eerste de verschillende raadsels en puzzels en kan deze goed oplossen? Het spel is in twee
moeilijkheidsgraden dus er zit voor iedereen een uitdaging bij. 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.
Vrijdagavond om 19.30 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar

Levend Stratego
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 19.30 uur bij de tafeltennistafel bent. Welk team verovert als eerste
de vlag van de tegenstander? We spelen het spel in het bos en zijn om ongeveer 21.00 uur weer terug.
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Vrijdag 3 augustus
Vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur is er voor alle kinderen een

Spelletjesochtend
in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar: van sjoelen en de reuzenspiraal tot domino, reuzen-4-op
-een-rij en reuzenjenga en nog veel meer. Wil je meedoen, kom dan vanaf 11.00 uur gezellig langs!
Vrijdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur is er voor iedereen mét een zwemdiploma

Kanoën
op de vijver tegenover de camping. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de vijver tegenover de
camping. Kinderen zonder diploma kunnen met Bas of één van hun ouders een rondje varen. Ook mét
een diploma krijg je van ons (verplicht) een zwemvest!
Vrijdagmiddag om 14.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar die 1,20 meter of groter is

Boogschieten
Iedereen krijgt de kans om onder begeleiding van ervaren instructeurs met een passende handboog op
een doel te schieten. Wil je meedoen, kom dan om 14.00 uur naar het lege veld rechts bij de appelbomen
(nrs 228 t/m 233 op de plattegrond). Hier kun je tot 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.
Vrijdagavond is er voor de jeugd van ongeveer 5 t/m 16 jaar in het recreatiegebouw een

Pizza-Party en Filmavond
Je hoeft niet thuis te eten, want je kunt bij ons zelf een kleine pizza beleggen en bakken. We beginnen om 17.30
uur met het maken en beleggen van de pizza’s. Als we daarmee klaar zijn, zetten we in de filmzaal een leuke film
voor alle leeftijden op, terwijl de pizza’s ondertussen in de oven gaan. Als de pizza’s klaar zijn zetten we de film
even op pauze om heerlijk te eten. Na de pizza kijken we de film af met een lekkere bak popcorn erbij. Smullen
maar! De Pizza-Party is gratis, maar omdat we moeten weten hoeveel pizza’s we gaan bakken, moet je jezelf even aanmelden in de receptie. Dit kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur. Niet vergeten dus!! Bij meer dan
50 aanmeldingen splitsen we de groep in tweeën: groep 1 start dan om 17.00 uur en groep 2 om 18.30 uur.
Dit laten we uiteraard op tijd weten.

Zaterdag 4 augustus
Zaterdagochtend staan er voor de jeugd vanaf ongeveer 4 t/m 12 jaar

Boerderij-spellen
op het programma: koemelken, appelhappen, “varkentje”-wassen, hoefijzerwerpen en nog meer. Wil je meedoen,
kom dan om 11.00 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.
Om 19.00 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 19.00 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!!
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Zondag 5 augustus
Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur

Schminken en Videofilm
in het recreatiegebouw. Voor kinderen tot en met ongeveer 12 jaar.
Om 12.45 uur is er voor de jeugd van ongeveer 6 t/m 16 jaar

Appeltje-Eitje
Ieder team krijgt en appel en een ei en moet in een uur tijd proberen deze dingen te ruilen voor de leukste, grappigste of lekkerste dingen. Je mag blijven ruilen tot je niks leukers meer kunt vinden. Het team met de origineelste
producten aan het einde, heeft gewonnen. Wil je meedoen, kom dan om 12.45 uur naar de tafeltennistafel.
Om 20.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 15 jaar een

Pooltoernooi
Wil je meedoen, kom dan om 20.00 uur naar de pooltafel in het hoofdgebouw!!

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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