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En dat betekent temperaturen tus-

sen de 20 en 28 overdag, af en toe 

kans op een kleine of grote bui 

maar ook volop zon, en dat alle-

maal afhankelijk van welke weer-

app je op je telefoon hebt geïnstal-

leerd :-). Hoe dan ook, vergeleken 

met sommige delen van Nederland 

en Europa hebben we tot nu toe 

wat regen betreft een engeltje op 

onze schouder gehad.  
 

Voor sommige delen van Nederland 

begint de vakantie nu pas 

echt op gang te komen, 

maar voor het zuiden van 

Nederland zijn we al weer 

ruim over de  helft van de 

zomervakantie. Voor som-

migen zit de bouwvak er 

zelfs al weer op. Wat gaat 

het toch hard ieder jaar! 

Gelukkig is Zeeland de va-

kantieprovincie bij uitstek 

en is er ook de komende weken 

nog van alles te doen. 
 

In Goes start op vrijdag 9 augustus 

de jaarlijkse zomerkermis in de bin-

nenstad. Altijd leuk om te combine-

ren met een gezellig dagje winkelen 

in deze mooie stad. Wil je een dag-

je met de kinderen naar Goes? 

Breng dan eens een bezoek aan 

het Omnium, het Ambachtscentrum, 

de Hollandsche Hoeve en de Vier-

linden: vier leuke uitjes bij elkaar, 

aan de rand van het centrum.  
 

Wie van gezelligheid en lekker eten 

in festivalsfeer houdt, kan van 7 t/m 

10 augustus terecht in Middelburg, 

waar de Culikaravaan neerstrijkt 

onder de Seismolen. Tal van food-

trucks, artiesten en amusement zor-

gen dagelijks van 13.00 tot 23.00 

uur voor een heerlijk festival.  
 

Zoek je spektakel, dan kun je van 9 

t/m 11 augustus op Vliegveld Mid-

den Zeeland terecht bij de Zeeuwse 

Vliegdagen. Kijk voor meer info op 

www.zeeuwsevliegdagen.nl  
 
 

Op de camping is deze 

week ook weer van alles 

te doen. Voor de kinderen 

en jeugd is er op dinsdag 

een mini-Jungle hindernis-

baan en verder zijn er on-

der ander een Pizza-

Party, het Dierengeluiden-

spel en Levend Stratego. 

Blader snel door naar pa-

gina 3 t/m 6 waar je pre-

cies kunt lezen wat er allemaal te 

doen is. Op pagina 2 vind je alle in-

fo over de openingstijden van de 

komende week. Let op: voor som-

mige activiteiten moet je je even 

aanmelden in de receptie. Deelna-

me 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 

 

Ondanks wat nattigheid op vrijdag heb-

ben we een mooie zomerse week achter 

de rug en ook de komende week blijft  

Nederlands wisselvallig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 - 11 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, check de website) 

Zaterdag      13.00 tot 17.00 uur   (gesloten bij mooi weer, check de website) 

Zondag      13.00 tot 17.00 uur   (gesloten bij mooi weer, check de website) 
 

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 
 4 croissants + 4 harde broodjes     

€ 3,00 
 

Weekaanbieding Snacks 
   Kleine frites + frikandel, kroket, 

bamihapje of kaassoufflée   

€ 3,15 
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Recreatieprogramma 5 - 11 augustus 2019 

Maandag 5 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!  
 

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.  

 

Maandagavond is er om 19.00 uur een 

Chick-Flick Filmavond 
speciaal voor alle meiden en dames die van romantische films 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. Ook als je 

de film niet wilt zien, mag je natuurlijk langs komen! 
 

Maandagavond om 21.45 uur spelen we het  

Dierengeluidenspel  
 in het bos. Leuk voor de hele familie. Welk team vindt als eerste alle “dieren” in het bos? Volg de gelui-

den en spoor ze zo snel mogelijk op!!! Voor dit spel hebben we nog een aantal vrijwilligers van 16 

jaar of ouder nodig. Vrijwilligers kunnen zich even melden bij Bas. 

Dinsdag 6 augustus 

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.   
 

 

Op dinsdag staat vanaf ongeveer 11.00 uur de  

Jungle-Run Hindernisbaan 
in de speeltuin: geschikt voor alle leeftijden maar vooral leuk voor 

de kinderen en jeugd. Over de dag verdeeld houden we op verschil-

lende momenten races (van 11.00 tot 12.30, van 15.00 tot 16.00 en 

van  19.00 tot 20.00 uur) en verder kan iedereen, behalve tijdens 

enkele pauzes, onder ons toezicht de hele dag van de baan gebruik 

maken. 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. 
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Recreatieprogramma 5 - 11 augustus 2019 

Donderdag 8 augustus  

Om 11.00 uur gaan we met de kinderen t/m ongeveer 14 jaar 

Tipi’s en Totems maken  
 in het recreatiegebouw. Daarna zetten we ze in de speeltuin zodat iedereen ze kan bewonderen. Voor de 

tipi’s gaan we lakens beschilderen en de totems maken we van karton. Wil je meedoen? Kom dan om 

11.00 uur naar het recreatiegebouw! 
 

Om 13.00 uur is er voor (bijna) het hele gezin de  

Filmposter-Speurtocht 
op de camping. Welk team vindt als eerste alle afbeeldingen en kan deze combineren met de juiste film-

titels? 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. 
 

Ook deze week zijn er op donderdagavond  

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 6 à 7 personen mee. Aanmelden is niet nodig. Bij voldoende tijd, gaat de koets ook nog het bos in.  
 

Woensdagochtend om 11.00 uur gaan we in het bos   

Kriebelbeestjes zoeken !!  
Bepakt met bakjes, schepnetjes, vergrootglazen en andere attributen gaan we op zoek naar de kleinste 

bewoners van het bos. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel. Trek een lange 

broek en stevige schoenen aan. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van ongeveer 4 t/m 8 jaar, maar 

als je iets ouder bent en tóch wilt helpen met kriebelbeestjes zoeken, dan ben je natuurlijk ook welkom.  
 

Om 13.00 uur is er voor kinderen en jeugd van ongeveer 6 t/m ongeveer 15 jaar   

Appeltje-Eitje 
Ieder team krijgt bij het begin van het spel een appel en een ei. Door middel van ruilen met campinggas-

ten, moeten de teams proberen zo veel mogelijk spullen te verzamelen. Het team dat na een uur volgens 

de jury de leukste, meest uiteenlopende of nuttigste spullen heeft verzameld, wint het spel! Wil je mee-

doen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel.   
 

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 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 wij bakken hem af. 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 moeten gaan bakken, 

moet je jezelf even aanmelden in de receptie. Dit kan tot woensdagmiddag 13.00 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 

18.00 uur. Dit laten we uiteraard op tijd weten. 

Woensdag 7 augustus 
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Zaterdag 10 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  

Voetbal 
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 12.30 uur gaan we in het recreatiegebouw  

Reuzenschilderijen maken 
Voor kinderen t/m ongeveer 14 jaar. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar het recreatiegebouw 

en neem al je goede ideeën mee!   
 

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. 
 

Van 19.30 tot 21.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar  

Levend Stratego 
in het bos. Wil je meedoen, kom dan om 19.30 uur naar de tafeltennistafel bij het hoofdgebouw.  

Vrijdag 9 augustus  

Donderdag 8 augustus (vervolg) 

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. 
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Zondag 11 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.  

 

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 5 - 11 augustus 2019 

Met mooi weer ligt het springkussen ’s middags in de speeltuin!! 
Indien een buitenactiviteit door weersomstandigheden niet door 

kan gaan, wordt het recreatiegebouw geopend. 


