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Temperatuur gaat een stukje omlaag maar het lijkt 
er op dat het tot zondag droog blijft. 

De tropische temperatuur van de 

afgelopen dagen maakt plaats voor 

wat verkoeling maar de voorspelling 

dat het droog blijft is natuurlijk goed 

nieuws voor iedereen die de ko-

mende dagen nog lekker komt ge-

nieten van het lange Hemelvaart-

weekend. Het is lekker druk ge-

weest in het buitenzwembad sinds 

de opening afgelopen zaterdag en 

sinds die dag is het ook weer elke 

dag geopend. De standaard ope-

ningstijden vind je op de volgende 

pagina.  
 

Natuurlijk is het 

zwembad niet de 

enige mogelijke ac-

tiviteit van dit lange 

weekend. Het weer 

is ideaal om één 

van de gezellige 

steden van Zeeland 

te bezoeken, zoals Goes, Middel-

burg of Vlissingen. In iedere stad 

zijn meerdere activiteiten en be-

zienswaardigheden te combineren 

tot een leuk dagje uit. Maar ook de 

kleinere toeristische trekpleisters, 

zoals Veere, Zierikzee en Domburg 

zijn beslist een bezoekje waard. In 

de receptie vind je informatie over 

alle grote en kleinere attracties en 

bezienswaardigheden in Zeeland, 

net als verschillende toeristische 

krantjes met actuele informatie over 

evenementen en activiteiten in onze 

provincie  

Hét grote evenement dat jaarlijks 

met Hemelvaart wordt gehouden is 

“Sporen naar het Verleden”, het 

stoomtreinevenement van de 

Stoomtrein Goes-Borsele. Van 10 

tot 12 mei is er voor jong en oud 

van alles te zien en beleven rond-

om de startlocatie van de stoom-

trein in Goes en het eindpunt in 

Hoedekenskerke, maar ook Kwa-

dendamme en zelfs Baarland zijn te 

bezoeken per trein. Kijk voor een 

overzicht van de activiteiten en de 

kosten op www.destoomtrein.nl.  
 

Wil je optimaal genieten van alle 

Zeeuwse attracties, overweeg dan 

de aanschaf van de ZeelandPas 

voor slechts  € 4,- per persoon. Kijk 

op www.zeelandpas.nl voor alle 

voordelen. De pas is 

verkrijgbaar in de re-

ceptie. 
 

Niet alleen buiten de 

camping, maar ook op 

de camping zelf is van 

alles te doen. Sinds be-

gin dit seizoen zijn alle 

speeltuinen vernieuwd 

en is het tennisveld van kunstgras 

voorzien voor optimaal speelplezier. 

Ons winkeltje is vanaf donderdag 

ook weer geopend. Je kunt hier te-

recht voor  broodjes en brood (op 

bestelling), de krant en kleine 

(vergeten) boodschapjes.  
 

Wat betreft de activiteiten staat er 

ook weer van alles op het program-

ma: van knutselen en volleybal tot 

Bingo en de finale van het Eurovisie 

Songfestival! Wat er precies alle-

maal te doen is en wanneer, kun je 

lezen vanaf pagina 3 van dit maga-

zine. Deelname aan alle activiteiten 

is gratis, tenzij anders vermeldt 
 

Tot slot van deze inleiding wens ik 

iedereen namens al onze medewer-

kers een gezellig Hemelvaart 2018.  
 

Bas Booij 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 - 13 mei 2018 
 

Horeca 

De bar is dagelijks geopend van 10.00 uur ‘s morgens tot circa 23.00 uur (zondag tot uiterlijk 21.00 uur), afhanke-

lijk van de drukte. De afhaalkeuken is dagelijks geopend van 17.30 uur tot 20.00 uur (zondag tot 19.00 uur). 
 

Receptie 

De receptie is dagelijks geopend van 9.00 tot 20.00 uur en zondag van 10.00 tot 20.00 uur. 
 

Winkel 

De winkel is in het Hemelvaartweekend op de volgende tijden geopend : 

Donderdag t/m zondag    8.30 tot 10.30 uur  
 

U kunt in de winkel terecht voor vers brood (op bestelling en op zon– en feestdagen alleen harde broodjes en 

croissants), de krant en andere kleine boodschappen. Buiten de openingstijden kunt u brood bestellen (tot 20.00 

uur) en afhalen in de receptie. 
 

Kinderkamer 

In de kinderkamer kunnen kinderen tot ongeveer 7 jaar terecht om zich met van alles en nog wat te vermaken. Een 

ballenbak, poppenkast, lego, voorleesboeken en nog veel meer staan klaar voor gebruik. Ouders dienen zelf voor 

toezicht te zorgen. Dit weekend gelden de volgende openingstijden: 

Vrijdag      11.00 tot 12.00 uur en 16.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag     16.00 tot 17.00 uur 

Zondag      11.00 tot 12.00 uur 
 

Spelletjesruimte in het recreatiegebouw 

De spelletjesruimte is geopende tijdens de activiteiten in het recreatiegebouw of als buitenactiviteiten  

i.v.m. het weer komen te vervallen. 
 

Recreatieruimte hoofdgebouw 

Hier vind je de pooltafel en een dartbord voor de jeugd. Deze ruimte is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur tot slui-

tingstijd van de horeca (of uiterlijk 23.00 uur). 
 
 

Sportveld 

Het sportveld is dagelijks toegankelijk van 11.00 tot 19.00 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      

Woensdag   13.00 tot 18.00 uur 

Donderdag    13.00 tot 17.00 uur    Kijk op www.zwembaddeninkel.nl of de face- 

Vrijdag   13.00 tot 18.00 uur    bookpagina van het zwembad voor eventueel aan- 

Zaterdag   13.00 tot 17.00 uur    gepaste openingstijden 

Zondag    13.00 tot 16.30 uur      

Kijk op www.zwembaddeninkel.nl voor overige openingstijden (banen zwemmen volwassenen) .  

Sudoku 
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Activiteiten 9 - 13 mei 2018 

Om 20.00 uur is er een filmavond met een 

Actiefilm 
Voor de jeugd vanaf ongeveer 12 jaar. Om 19.00 uur kun je bij het recreatiegebouw zien uit welke 2 

films er gekozen kan worden. 

Donderdag 10 mei  

Om 11.00 uur is er voor kinderen van ongeveer 4 t/m 8 jaar een leuke  

Speurtocht 
Wij zorgen voor begeleiding. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 11.00 uur bij de tafeltennistafel bent. 

 

Om 13.00 uur zijn er voor de kinderen van ongeveer 6 t/m 12 jaar 

Streetgames 
Met onder andere steltlopen en kleefbal. 

 

Om 16.00 uur is er voor jong en oud 

(Vang)Volleybal 
Wil je meedoen, kom dan om 16.00 uur naar het volleybalveld! 

 

Om 19.30 uur is er voor de jeugd van ongeveer  7 t/m 16 jaar het 

Smokkelspel 
Welk team kan de meeste smokkelwaar door het bos heen smokkelen? Wil je meedoen? Kom dan om 

19.30 uur naar de picknicktafel bij het hoofdgebouw en trek stevige schoenen aan! 
 

Om 21.00 uur voor alle liefhebbers van foute muziek, op het grootbeeldscherm in de bar: 

2e Halve Finale Eurovisie Songfestival 
Gaat Waylon de finale halen of niet? 

Woensdag 9 mei  

Vrijdag 11 mei  
Op donderdagochtend is er van 11.00 tot 12.00 uur voor kinderen en jeugd een  

Knutselochtend  

in het recreatiegebouw. Er is van alles te doen voor jongens en meisjes dus kom gezellig langs. We 

gaan onder andere iets leuks voor Moederdag maken!  
 
 

Om 13.00 uur is er voor de jeugd vanaf 8 jaar een 

Pooltoernooi 
in de recreatieruimte in het hoofdgebouw. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de pooltafel.  

 

Van 16.00 tot 17.00 is het  recreatiegebouw geopend voor spelletjes en een film. 
 

 

 

Vrijdagavond om 20.30 uur is er voor de liefhebbers iets wat natuurlijk niet mag ontbreken dit weekend:  

Bingo 
In 4 rondes zijn steeds 4 prijzen voor jong en oud te winnen. De bingokaarten kosten € 1,00 per stuk en 

de Bingo vindt plaats in de bar in het hoofdgebouw. 
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Activiteiten 9 - 13 mei 2018 

Om  11.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 6 t/m 16 jaar een 

Sportochtend 
op het sportveld. We spelen onder andere trefbal en fluitjesvoetbal. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 

11.00 uur bij het sportveld bent.  
 

Van 16.00 tot 17.00 uur is er voor iedereen die van gezelschapsspellen houdt, een 

Spelletjesmiddag 
in het recreatiegebouw, met o.a. Risk en Cluedo, maar ook sjoelen, de wiebelboom en Reuzen-Jenga. 

 

Om 19.30 uur is er voor jong en oud een filmavond met een  

Komediefilm 
in de filmzaal van het recreatiegebouw. Vanaf 18.00 uur kun je bij het recreatiegebouw zien uit welke 

twee films er gekozen kan worden. 
 

Om 21.00 uur voor alle liefhebbers van foute muziek, op het grootbeeldscherm in de bar: 

Finale Eurovisie Songfestival 
Heeft Waylon de finale gehaald of niet? En zo ja, hoe hoog gaat hij eindigen? 

Zondag 13 mei  

Op zondag sluiten we het weekend rustig af en kunnen de kinderen tot en met ongeveer 12 jaar zich in 

het recreatiegebouw laten  

Schminken 
Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur. Tijdens het schminken is er voor de kinderen een leuke. 

Tekenfilm 

 

Om 13.00 uur is er voor jong en oud nog een uurtje 

(Vang)Volleybal 
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het volleybalveld. Als het erg mooi weer is, maken we er 

Watervolleybal van! 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van het weer en het 

aantal deelnemers. Voor zover het weer en de activiteiten 

het toelaten, leggen we ‘s middags het springkussen in de 

speeltuin neer. 

Zaterdag 12 mei   
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