Lekker zomers begin van de week en later
wat wisselvallige dagen: dat is de weersverwachting voor de eerste week van de
meivakantie van 2019!
Net als vorig jaar rond deze tijd is het
ook nu al dagenlang fantastisch weer
in Nederland en ook de komende dagen blijft de temperatuur ver boven
de 20 graden uitkomen. Daarna lijkt
het wat wisselvalliger te worden,
maar dat zal voor de echte kampeerliefhebbers niet veel uitmaken.

Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks
gedurende het
hoogseizoen op iedere

Voor het eerst in jaren is de meivakantie eindelijk weer eens zo goed
als gelijk voor alle scholen in Nederland. Hier en daar is er een school
die wat afwijkt, maar de meeste kinderen hebben de komende twee weken gewoon vakantie. En dat is
in Zeeland (en
ook bij ons) natuurlijk goed te
merken. Net als
altijd valt Koningsdag er middenin en ook Bevrijdingsdag zit
nog net in het staartje van de vakantie. En ook al is het maar één keer in
de 5 jaar een officiële feestdag, we
vieren onze vrijheid natuurlijk graag
groots. Omdat het vakantie is, is er In
Zeeland en op de camping vanaf dit
weekend weer van alles te doen. De
Paasactiviteiten zijn nog niet helemaal voorbij, maandag staat er nog
een spelletjes-, film– en schminkochtend en volleybal op het programma, en ook daarna valt er nog genoeg te beleven, zoals “Bakken met
Bas”, een bosspel, knutselen, sport
en meer.
Is Zeeland nog relatief onbekend terrein voor u, dan is een bezoek aan

één van de dagattracties van onze
provincie beslist de moeite waard:
een ritje in de Stoomtrein, een bezoek aan de Delta Expo, Mini Mundi
of het Arsenaal, of gewoon lekker genieten van gezellige steden als Goes
en Middelburg: het kan allemaal.
Voor de kinderen is een bezoek aan
de Kinder-Doe-Dagen in het Ambachtscentrum in Goes een leuke optie: op 24 en 30 april en op 1, 2 en 4
mei van 13.00 tot 16.30 uur.
Op Koningsdag is er in de omgeving
van alles te doen. In de receptie vindt
u het programma van Koningsdag in
Kruiningen.
Zwembad Den Inkel heeft in de
meivakantie
(deels) aangepaste openingstijden.
De openingstijden
van het recreatief
zwemmen zijn te
vinden op de volgende bladzijde, samen met de openingstijden van onze
receptie en horeca. Alle andere openingstijden van het zwembad kun je
vinden op www.zwembaddeninkel.nl
Wat er op de camping te doen is de
komende week, kun je lezen vanaf
bladzijde 3 van het magazine. Zoals
altijd is deelname aan de activiteiten
gratis, tenzij anders vermeld.
Tot slot van deze inleiding wil ik iedereen namens alle medewerkers
van Camping den Inkel een fijne en
vooral een zo zonnig mogelijke vakantieweek in Zeeland toewensen.
Bas Booij

zondag en is af te halen
in de receptie en te
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Openingstijden 22 t/m 28 april 2019
Bar/Kantine/Afhaalkeuken
De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (maandag t/m donderdag en zondag 21.00 uur
of later, donderdag t/m zaterdag 23.00 uur of later). De afhaalkeuken is van maandag t/m donderdag en zondag
geopend van 17.30 uur tot 19.00 uur en vrijdag en zaterdag van 17.30 tot 20.00 uur.
Receptie
Dagelijks van 9.00 uur tot 20.00 uur, zondag van 10.00 tot 19.00 uur.
Winkel
Het winkeltje is nog niet geopend. De krant kunt u in de receptie kopen en daar kunt u ook terecht voor het bestellen en afhalen van brood en broodjes.
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. Dagelijks geopend van 10.00 uur tot sluitingstijd horeca.
Zwembad / Recreatief zwemmen
Dinsdag 23 t/m Vrijdag 26 april
Zaterdag 27 en zondag 28 april
Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
Zaterdag 4 en zondag 5 mei

Binnen
14.00 tot 17.30 uur
gesloten
14.00 tot 17.30 uur
gesloten

Afhankelijk van het weer opent op 4 mei het buitenzwembad de deuren voor het zomerseizoen!
Voor de openingstijden van het banenzwemmen kunt u kijken op www.zwembaddeninkel.nl. U kunt tot uiterlijk
een half uur voor sluitingstijd een toegangsbewijs afhalen in de receptie. Kijk op www.zwembaddeninkel.nl en
Facebook voor last-minute aanpassingen!

Met mooi/droog 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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Activiteiten 22 - 28 april 2019
Maandag 22 april
Van 11.00 tot 12.30 uur is er voor alle kinderen een

Spelletjes-, Film– en Knutselochtend
in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!
Om 13.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 t/m 15 jaar (en ouder, als ze zin hebben)

Volleybal
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het volleybalveld bij het hoofdgebouw.
Omdat het zulk mooi weer is en het zwembad nog niet open is, spelen we aansluitend een partijtje

Watervolleybal
Voor iedereen vanaf ongeveer 5 jaar. Wil je meedoen? Zorg dan dat je kleding aan hebt die nat mag worden!

Dinsdag 23 april
. Van 11.00 tot 12.00 uur is er voor alle kinderen en jeugd tot ongeveer15 jaar een

Stoepkrijtwedstrijd
Er is in 4 leeftijdscategorieën een prijs te winnen: kinderen t/m 5 jaar, kinderen van 6 t/m 8 jaar, kinderen van 9 t/
m 11 jaar en kinderen van 12 jaar en ouder. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel.
Om 13.00 uur gaan we

Kanoën
Op de vijver tegenover de camping. Iedereen met tenminste een A-diploma kan meedoen, kinderen zonder diploma mogen een rondje met Bas of hun eigen ouder(s) varen. Iedereen onder de 18 krijgt verplicht een zwemvest
om, ook al heb je een diploma. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de vijver.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend
voor spelletjes en een kinderfilm. Ook de kinderkamer is dan open.

Woensdag 24 april
Om 11.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 12 jaar

Dierenbingo
Welk team heeft als eerste de dieren op zijn of haar Bingokaart gevonden en wint de eerste prijs? Bij mooi weer
spelen we dit spel in het bos, bij minder weer in het recreatiegebouw. Voor kinderen van ongeveer 5 t/m 12 jaar.
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 11.00 uur bij de tafeltennistafel bent.
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 de pooltafel bent.

Van 15.30 tot 16.00 uur is het recreatiegebouw geopend
voor spelletjes en een kinderfilm. Ook de kinderkamer is dan open
Om 19.30 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 10 jaar een

Filmavond
Vanaf 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw kijken uit welke twee films er gekozen kan worden.
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Activiteiten 21 - 29 april 2018
Donderdag 25 april
Op donderdagochtend om 11.00 uur is er voor kinderen van ongeveer 5 t/m 15 jaar in het recreatiegebouw

Bakken met Bas!!
We gaan weer allerlei lekkere dingen maken en meedoen is helemaal gratis, maar we willen wel graag dat je je
van tevoren opgeeft in de receptie of bij Bas, zodat we weten met hoeveel kinderen we rekening moeten houden.
Dit kan tot woensdagavond 20.00 uur. Ben je ouder dan 15 en vind je het leuk om de jongere kinderen te helpen,
laat dit dan even weten: extra helpende handen zijn altijd welkom. Dit geldt ook voor (groot)ouders :-)
Om 13.00 uur is er voor de kinderen van ongeveer 5 t/m 12 jaar

Kleefbal
Op het volleybalveld. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar de tafeltennistafel.

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend
voor spelletjes en een kinderfilm. Ook de kinderkamer is dan open.

Vrijdag 26 april
Om 11.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 12 jaar een

Speurtocht
door het bos en over de camping. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 11.00 uur bij de tafeltennistafel bent. Wij
zorgen voor begeleiding van de jongste kinderen.
Om 13.00 uur is er voor de kinderen en jeugd vanaf ongeveer 6 jaar

Vangvolleybal
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het volleybalveld bij het hoofdgebouw.
Van 19.30 tot 21.00 uur is er voor de jeugd vanaf 10 jaar een

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

Zaterdag 27 april
Ook dit jaar gaan we fietsen, bolderkarren, driewielers en skelters versieren voor een kleurrijke miniKoningsdagoptocht over de camping. Kom om 11.00 uur naar het recreatiegebouw en doe gezellig mee!
Van 16.00 tot 17.30 uur is er in de bar

Koningsdag Happy-Hour
Wij zorgen voor een lekker borrelhapje en oranjebitter bij uw drankje.
Zaterdagavond om 20.30 uur is het tijd voor

Koningsdag – 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.

Zondag 28 april
. Op zondag is er van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur

Schminken en een Disneyfilm
in het recreatiegebouw. Voor kinderen tot en met ongeveer 12 jaar.
Om 19.30 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 10 jaar een

Filmavond
Vanaf 17.00 uur kun je bij het recreatiegebouw kijken uit welke twee films er gekozen kan worden.
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