Eerst nog wisselvallig en daarna weer
langzaam op weg naar meer zon en temperaturen van rond de 20 graden.
En weer hebben we een week achter
de rug waarin de weersvoorspellingen (gelukkig) niet uitkwamen! Ook al
stond er nog best wel wat regen op
de “planning” , achteraf bekeken is er
nauwelijks wat uit de lucht gekomen
en daar zijn we uiteraard weer erg blij
mee. De meivakantie is gisteren ook
voor alle scholen die nog geen vakantie hadden officieel van start gegaan.

Dat betekent onder andere dat het
zwembad deze week geen rekening
meer hoeft te houden met schoolzwemmen zodat ze iedere dag van
14.00 tot 17.30 uur open kunnen.
Ook in de rest van Zeeland staat de
komende week iets meer op het programma dan de afgelopen week. Zo
zijn er op 1 en 2 mei de Legodagen in
de Stoomtrein Goes-Borsele en is er
op zaterdag 5 mei een groot Bevrijdingsdag-Festival in Vlissingen, met
veel activiteiten voor jong en oud. Kijk
voor het volledige programma op bevrijdingsfestivalzeeland.nl
Den Inkel
InfoMagazine
verschijnt wekelijks
gedurende het

Vanaf deze week zijn er weer verschillende
recreatiekranten
van
Zeeland beschikbaar in de receptie,
waarin je allerlei informatie over evenementen in onze provincie vindt.

hoogseizoen op iedere

Ook kun je hier terecht voor specifieke informatie over de Zeeuwse attracties en de aanschaf van de
ZeelandPas. Deze kun je voor € 4,per persoon kopen en het hele seizoen gebruiken. Hij levert tal van kortingen op bij verschillende attracties.
dus je hebt hem er zo uit! Kijk op
www.zeelandpas.nl voor meer info.
De openingstijden van onze receptie
en horeca zijn te vinden op de volgende pagina van dit magazine.
Houd er rekening mee dat wij tijdens
de Nationale Herdenking op vrijdag 4
mei om 20.00 uur 2 minuten stilte in
acht nemen ter nagedachtenis aan
alle Nederlandse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.
Op zaterdag 5 mei vieren wij de Bevrijding en het feit dat we in vrijheid
leven, met tal van festiviteiten in het
hele land, waaronder het Bevrijdingsfestival in Vlissingen
Ook op de camping is de komende
week van alles te doen, zoals een
filmavond,
spelletjes,
knutselen,
speurtocht, voetbal en trefbal,
schminken, “Bakken met Bas”, poolen en nog meer. Wat er precies allemaal te doen is, 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

Inhoudsopgave

in de receptie en te
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Openingstijden 30 april t/m 6 mei 2018
Bar/Kantine/Afhaalkeuken
De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (zondag t/m woensdag 20.00 uur of later, donderdag t/m zaterdag 23.00 uur of later). De afhaalkeuken is van dinsdag 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
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag en zondag

Binnen
14.00 tot 17.30 uur
gesloten

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 30 april - 6 mei 2018
Maandag 30 april
We beginnen de week op maandag van 11.00 tot 12.00 uur met een

Knutselochtend
Voor alle kinderen t/m ongeveer 14 jaar in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én

meisjes. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs!
Maandagmiddag om 13.00 uur kun je in het recreatiegebouw komen kijken naar de film

Ferdinand de Stier
Deze film is geschikt voor kinderen en jeugd van alle leeftijden.

Dinsdag 1 mei
.

Dinsdagochtend is de sportieve ochtend van de week met om 11.00 uur

Trefbal
voor de jeugd vanaf ongeveer 6 jaar. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tennisbaan
Om 13.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar een

Pooltoernooi
in het hoofdgebouw. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur bij de pooltafel bent.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor

Spelletjes en Cartoons

Woensdag 2 mei
Op woensdag is er voor kinderen en jeugd vanaf ongeveer 5 jaar

Bakken met Bas!!
We gaan ook deze week allerlei lekkere dingen maken, dus wil je bakken, smikkelen en smullen, kom
dan op woensdag om 11.00 uur naar het recreatiegebouw.
Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend voor het ophalen van de “baksels” en

Reuzenspellen

Donderdag 3 mei
Om 11.00 uur is er voor de kinderen en jeugd t/m ongeveer 15 jaar een

Speurtocht
door het bos en over de camping. Wil je meedoen, kom dan om 11.00 uur naar de tafeltennistafel.
Om 13.00 uur is er voor iedereen vanaf ongeveer 12 jaar een

Dartstoernooi
in het hoofgebouw. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur in het hoofdgebouw bent.
Donderdagavond is er om 19.30 uur een Filmavond met de indrukwekkende oorlogsfilm

Dunkirk (Duinkerken)
Met in de hoofrollen o.a. Harry Styles en Tom Hardy. Voor iedereen vanaf ongeveer 12 jaar.
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Activiteiten 30 april - 6 mei 2018
Vrijdag 4 mei
Op vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is er voor kinderen t/m ongeveer 14 jaar een

Knutselochtend
in het recreatiegebouw. Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes.
Van 13.00 tot 14.00 uur is er voor alle kinderen en jeugd vanaf ongeveer 6 jaar

Fluitjes-voetbal
Wie kan het langste zijn “mannetje” verdedigen zonder dat hij omver gespeeld en afgefloten wordt? Wil
je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur bij het tennisveld bent.

Zaterdag 5 mei
Op zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is er een

Spelletjesochtend
Voor alle kinderen t/m ongeveer 14 jaar in het recreatiegebouw.
Van 13.00 tot 14.00 uur spelen we met iedereen vanaf ongeveer 7 jaar, die zin heeft, een potje

(Vang)volleybal
Van 16.30 tot 17.30 uur is er in de bar

Bevrijdingsdag Happy-Hour
met een lekker borrelhapje bij uw drankje.
Om 20.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar

Levend Stratego
Wil je meedoen, kom dan om 20.00 uur naar de tafeltennistafel.

Zondag 6 mei
. Op zondag is er van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur

Schminken en een Disneyfilm
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