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Hoewel het voor een groot deel van 

Nederland nog één of twee weken 

duurt voordat de zomervakantie be-

gint, sluiten vandaag de scholen in 

het noorden van ons land als eerste 

de deuren en ook de Belgen en een 

groot deel van de Duitsers hebben 

sinds deze week vakantie. Op de 

camping is het de komende week 

nog rustig, maar uiter-

aard gaan we wel een 

start maken met het 

recreatieprogramma. 

 

Het fijnste nieuws van 

de afgelopen week is 

dat het buitenzwem-

bad eindelijk weer 

open is. Er zitten heel 

wat beperkingen aan 

een bezoekje aan het 

zwembad (zie de aparte info), maar 

er kan in ieder geval weer een heer-

lijke duik genomen worden deze zo-

mer. Hoewel het nog geen topdruk-

te is in Zeeland, raden we onze 

gasten die nu al vakantie hebben 

en langer blijven aan, hun eventue-

le uitstapjes naar musea, attracties 

en dergelijke goed te plannen en 

goed voor te bereiden.  Op 

www.vvvzeeland.nl onder “Zien en 

Doen” vind je alle toeristische infor-

matie. Er is vaak een reservering 

nodig en een spontaan uitstapje 

naar bijvoorbeeld de Delta Expo of 

een ritje met de Stoomtrein zit er 

deze zomer waarschijnlijk niet in. 

Hetzelfde geldt voor een hapje eten 

in één van de vele Zeeuwse restau-

rantjes. Be prepared!  

Gelukkig heeft Zeeland genoeg 

ruimte voor iedereen en is er meer 

dan genoeg te beleven voor jong en 

oud. Fietsen door de polders, langs 

boomgaarden en door kleine dorp-

jes, uitwaaien aan de dijk of lekker 

genieten van de culinaire hoog-

standjes die de Zeeuwse horeca te 

bieden heeft.  

Zoals gezegd 

starten we deze 

week met de acti-

viteiten. We pro-

beren alles zoveel 

mogelijk zoals al-

tijd te organise-

ren, met inachtne-

ming van de 

RIVM-richtlijnen.  

 

Let goed op dat je  

je ook voor sommige van onze acti-

viteiten van tevoren moet aanmel-

den en dat er soms een beperkt 

aantal deelnemers mogelijk is. Van-

af pagina 3 kun je lezen wat er pre-

cies allemaal op het programma 

staat: van knutselen tot Bakken met 

Bas en van sporten tot schatzoe-

ken. Deelname aan de activiteiten 

is gratis, tenzij anders vermeld. Op 

pagina 2 vind je alle info over de 

openingstijden van komende week.  
 

Tot slot van deze inleiding wil ik ie-

dereen namens alle medewerkers 

van Camping den Inkel een fijne, en 

hopelijk zonnige eerste vakantie-

week in Zeeland toewensen. 
 

Bas Booij 

 

Na een bizar voorseizoen staat de zomer-
vakantie eindelijk voor de deur. Ondanks 
de nog geldende maatregelen gaan we er 

een mooie zomer van maken!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Inkel 

InfoMagazine 

verschijnt wekelijks 

gedurende het 

hoogseizoen op iedere 

zondag en is af te halen 

in de winkel of de 

receptie. 

 

 

Inhoudsopgave  

Openingstijden  2 

Acitiviteiten 4-12 juli 2020 3-6 

Kleurplaat 7 

  



2 

Openingstijden 4 t/m 12 juli 2020 
 
Bar/Afhaalkeuken 
De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (maandag t/m donderdag en zondag 21.00 uur 
of later, vrijdag en zaterdag 23.00 uur of later). De afhaalkeuken is dagelijks geopend van 17.00 tot 19.00 uur en 
op vrijdag en zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur. Graag 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 bestellen tot uiterlijk 17.00 uur 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. 
 

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 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 tij-
dens de activiteiten in het recreatiegebouw. In verband met de richtlijnen van het RIVM is vrije in– en uitloop van 
volwassenen helaas niet mogelijk. Bij te grote drukte sluiten wij de tussendeur en kunt u aanbellen. 
 

Recreatieruimte 
In de recreatieruimte in het hoofdgebouw staan een tafelvoetbalspel en airhockeytafel 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* 
Zaterdag 4 juli    13.00 tot 17.00 uur   14.30 tot 16.30 uur 
Zondag 5 juli    13.00 tot 17.00 uur   13.30 tot 16.30 uur 
Maandag t/m Vrijdag   13.00 tot 17.00 uur   nog niet bekend 
Zaterdag 11 juli    13.00 tot 17.00 uur   (weersafhankelijk) 

Zondag 12 juli    13.00 tot 17.00 uur   (weersafhankelijk) 
 

Voor 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 ons 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. Kinderen zonder zwem-
diploma mogen begeleid worden door 1 ouder/verzorger. 
Banen zwemmen in het binnenbad is ook mogelijk (16 jaar of ouder). Je kunt hiervoor reserveren via de receptie 
van het zwembad (0113-320144). Geef daarbij aan de je van de camping komt. Op het moment dat je gaat zwem-
men kun je bij ons in de receptie je toegangsbewijs af komen halen. 

Weekaanbieding Brood 
 4 croissants + 4 petit pains (wit/bruin) 

€ 3,50 
 

Weekaanbieding Snacks 
   2 middel frites + 2 frikandellen of 

kroketten    
€ 6,- 
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Recreatieprogramma 4-12 juli 2020 

Zaterdag 4 juli 

Zaterdagochtend 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 zaterdagochtend 10.45 uur aanmelden in de 

receptie. We hebben plek voor maximaal 20 kinderen en 2 ouders (alleen aan tafel bij eigen kinderen die 
niet zelfstandig kunnen knutselen). Er is helaas geen vrije in- en uitloop mogelijk. Tijdens het knutselen 

is ook de kinderkamer open. 
 

Om 12.30 uur is er voor kinderen en jeugd van 8 t/m 17 jaar een 

Pooltoernooi  
Wil je meedoen, dan kun je je tot uiterlijk 12.15 uur aanmelden in de receptie. In verband met de af-

standsregels, zijn er geen toeschouwers van 18 jaar en ouder toegestaan, behalve tijdens de finale. Tij-
dens het pooltoernooi kan er geen gebruik gemaakt worden van de andere spellen in de recreatieruimte. 

 

Zaterdagavond van 19.00 tot 19.30 uur spelen we 

Vangvolleybal 
Met de kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. Meteen daarna, om 19.30 uur spelen we 

Volleybal 
met de jeugd vanaf ongeveer 10 t/m 17 jaar die een balletje op kan slaan en hoog houden of dat wil le-

ren.. Wil je meedoen? Kom dan gezellig langs! Aanmelden is niet nodig. 
 

Om 20.30 uur is er voor de jeugd vanaf 10 jaar een 

Filmavond 
In het recreatiegebouw. Om 17.00 uur plakken we aan welke film we gaan draaien. Daarna kun je je 

aanmelden in de receptie. Er is plek voor maximaal 20 personen (afhankelijk van de leeftijd). Ook hier 
geldt: geen vrije in- en uitloop en wij bepalen deels waar je komt te zitten. 

Zondag 5 juli 

Van 11.00 tot ongeveer 12.30 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). 
 
 

Om 13.00 uur zijn er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 10 jaar verschillende   

Streetgames 
in de speeltuin bij het hoofgebouw: steltlopen, zaklopen, kat en muis, trefbal en nog meer. Wil je mee-

doen, kom dan om 13.00 uur naar de speeltuin. De jongste kinderen kunnen een ouder meenemen, maar 
zorg dat je voldoende afstand houdt van andere ouders.  
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Recreatieprogramma 4 - 12 juli 2020 

Dinsdag 7 juli  

Van 11.00 tot 12.00 uur is er voor de kinderen vanaf ongeveer 4 t/m 14 jaar een 

Spelletjesochtend 
in het recreatiegebouw. Er staat weer van alles klaar, van sjoelen en de reuzenspiraal tot bordspelletjes 
en dominostenen. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar het recreatiegebouw! Aanmelden is niet 

nodig. Tijdens de spelletjesochtend is ook de kinderkamer open. 
 

Om 12.30 uur gaan we met de kinderen van ongeveer 5 t/m 10 jaar 

Kriebelbeestjes Zoeken 
in het bos. Welke beestjes kennen jullie en welke beestjes vinden we allemaal? 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 12.15 uur aanmelden in de receptie. We vertrekken vanaf de tafeltennista-

fel en we zijn uiterlijk om 13.30 uur weer terug op de camping. Wij zorgen voor de begeleiding. 
 

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.  

Maandag 6 juli 

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 plek voor maximaal 20 kinderen en 2 ouders (alleen aan tafel bij eigen kinderen die 
niet zelfstandig kunnen knutselen). Er is helaas geen vrije in- en uitloop mogelijk. Tijdens het knutselen 

is ook de kinderkamer open. 
 

Maandagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur gaan we met de kinderen en jeugd van ongeveer 6 t/m 15 jaar 

Sporten 
op het tennisveld. We gaan in ieder geval voetballen en als er genoeg kinderen zijn ook hockeyen. Wil je 
meedoen, kom dan om 12.30 uur naar de tennisbaan. Aanmelden is niet nodig. Zorg dat je goede schoe-

nen aan hebt. Op slippers of sandalen kun je niet meedoen. 
 

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.  

Woensdag 8 juli  

Woensdagochtend van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur is er voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar 

Kleefbal 
Wie vangt de meeste ballen met zijn of haar kleefplank? Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar 

het volleybalveld. Aanmelden is niet nodig. 
 

Woensdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar een 

Knutseluurtje 
in het recreatiegebouw. Als je mee wilt doen kun je je tot woensdagmiddag 12.15 uur aanmelden in de 

receptie. We hebben plek voor maximaal 20 kinderen en 2 ouders (alleen aan tafel bij eigen kinderen die 
niet zelfstandig kunnen knutselen). Er is helaas 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. 
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Recreatieprogramma 4 - 12 juli 2020 

Vrijdag 10 juli  

Donderdagochtend is er voor de kinderen en jeugd van ongeveer 5 t/m 15 jaar 

“Bakken met Bas” 
We gaan deze week weer verschillende lekkere dingen maken, zoals koekjes en bladerdeeghapjes. Voor 
het Bakken met Bas moet je je van tevoren even aanmelden in de receptie. Deelname is gratis, maar ge-
zien de maatregelen willen/moeten we weten voor hoeveel kinderen we spullen klaar moeten zetten! In-

schrijven kan tot woensdagavond 20.00 uur. Het bakken begint om 11.00 uur in het recreatiegebouw!  
 

Om 13.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 8 t/m 14 jaar een 

Puzzeltocht 
over de camping. Wie/Welk team vindt als eerste de puzzels en lost deze het snelste op? Wil je mee-

doen, zorg dan dat je om 13.00 uur bij de tafeltennistafel bent. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. 
De puzzels zijn er in 2 moeilijkheidsgraden. 

 

Van 15.30 tot 16.30 uur is het recreatiegebouw open voor spelletjes en een videofilm voor 
iedereen t/m 17 jaar. Aanmelden is niet nodig. Tijdens dit uurtje kunnen de baksels van 

deze ochtend opgehaald worden en ook de kinderkamer is geopend.  

Donderdag 9 juli 

Vrijdagochtend om11.00 uur gaan we in het bos 

Hutten Bouwen 
voor alle kinderen van ongeveer 6 t/m 15 jaar. Wil je meedoen, dan moet je je van tevoren even aanmel-
den in de receptie. Dit kan tot vrijdagochtend 10.45 uur. We vetrekken om 11.00 uur vanaf de picknick-

tafel en zijn uiterlijk om 12.00 uur terug. Wij zorgen voor de begeleiding. 
 

Vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 14 jaar een 

Knutseluurtje 
in het recreatiegebouw. Als je mee wilt doen kun je je tot vrijdagmiddag 12.15 uur aanmelden in de re-
ceptie. We hebben plek voor maximaal 20 kinderen en 2 ouders (alleen aan tafel bij eigen kinderen die 
niet zelfstandig kunnen knutselen). Er is helaas 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 geopend.  

 

Vrijdagavond 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 mee-

doen, kom dan om 19.30 uur naar de tafeltennistafel. Het spel duurt tot uiterlijk 21.00 uur.  

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. 
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Zaterdagochtend om 11.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 8 jaar in het bos 

Schatzoeken 
Voor het schatzoeken moet je je van tevoren aanmelden. Dit kan in de receptie tot zaterdagochtend 

10.30 uur. We vertrekken om 11.00 uur vanaf de tafeltennistafel en zijn uiterlijk om 12.00 uur weer op 
de camping. Trek stevige schoenen of laarzen aan. Wij zorgen voor de begeleiding.  

 

Om 13.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 5 jaar 

Vangvolleybal/Watervolleybal 
op het volleybalveld bij het hoofdgebouw. Wat het wordt, hangt af van de temperatuur. Wil je meedoen, 

zorg dan dat je er om 13.00 uur bent. Aanmelden is niet nodig.  
 

Om 19.00 uur is er voor het hele gezin een 

Foto-race 
Welk team maakt het snelst de benodigde foto’s? Wil je meedoen, zorg dan dat je uiterlijk 18.55 bij de 
tafeltennistafel bent en neem een digitale camera of telefoon met camera mee. Aanmelden is niet nodig. 

 

Om 20.30 uur is er voor de jeugd vanaf 10 jaar een 

Filmavond 
In het recreatiegebouw. Om 17.00 uur plakken we aan welke film we gaan draaien. Daarna kun je je 

aanmelden in de receptie. Er is plek voor maximaal 18 personen (afhankelijk van de leeftijd). Ook hier 
geldt: geen vrije in- en uitloop en wij bepalen deels waar je komt te zitten. 

Zaterdag 11 juli 

Recreatieprogramma 4 - 12 juli 

Zondag 12 juli 

Van 11.00 tot ongeveer 12.30 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). 
 
 

Om 12.30 uur is er voor kinderen en jeugd van 8 t/m 17 jaar een 

Pooltoernooi  
Wil je meedoen, dan kun je je tot uiterlijk 12.15 uur aanmelden in de receptie. In verband met de af-

standsregels, zijn er geen toeschouwers van 18 jaar en ouder toegestaan, behalve tijdens de finale. Tij-
dens het pooltoernooi kan er geen gebruik gemaakt worden van de andere spellen in de recreatieruimte. 


