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Zeker aan het begin van de week 

was het heerlijk warm, zelfs warm ge-

noeg voor het eerste potje watervol-

leybal van dit seizoen. En zo zien we 

het natuurlijk het liefst. Ook de kano’s 

zijn voor het eerst te water gegaan en 

het was heerlijk genieten in het zon-

netje op het water. 

De komende week wordt het iets koe-

ler maar nog steeds zonnig, dus pri-

ma weer om buiten van alles te on-

dernemen: lekker fietsen door de om-

geving of een bezoekje brengen aan 

één van de vele gezellige markten in 

Zeeland. Verder is er natuurlijk nog 

van alles te doen in de vakantie: de 

Kinder-Doe-Dagen in het Ambachts-

centrum in Goes zijn op 30 april en 

op 1, 2 en 4 mei van 13.00 tot 16.30 

uur nog te bezoeken en op 30 april 

en 1 mei zijn de Legodagen in de 

Stoomtrein Goes-Borsele.  
 

Op 5 mei viert Zeeland Bevrijdings-

dag met een Bevrijdingsfestival in 

Vlissingen. Vanaf 13.00 uur  treden 

tal van artiesten op, waaronder Davi-

na Michelle en Martijn Fischer en is 

er een 100% NL Meezingfestival! Kijk 

voor het hele programma van 5 mei 

op www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl 

 

Niet alleen in Zeeland is genoeg te 

doen, ook op de camping staat weer 

van alles op het programma. Zo gaan 

we reuzenschilderijen maken, is er 

weer Bakken met Bas en kan er ge-

knutseld, gesport en gespeeld wor-

den. Uiteraard ontbreekt ook de Film-

avond niet. Wat er precies allemaal te 

doen is en wanneer, kun je lezen 

vanaf pagina 3 van dit magazine. Zo-

als altijd is deelname aan de activitei-

ten gratis, tenzij anders vermeld. Op 

pagina 2 vind je alle openingstijden 

van de komende week, ook die van 

het zwembad. Als het goed is, gaat 

op 4 mei het buitenbad weer voor het 

eerst dit seizoen open. Let op de 

facebookpagina van het zwembad.  

NB: tijdens de Nationale Herdenking 

op zaterdag 4 mei nemen wij om 

20.00 uur 2 minuten stilte in acht ter 

nagedachtenis aan alle Nederlandse 

slachtoffers van de Tweede Wereld-

oorlog en oorlogssituaties en vredes-

missies nadien.  
 

Tot slot van deze inleiding wil ik ie-

dereen namens alle medewerkers 

van Camping den Inkel een fijne en 

vooral een zo zonnig mogelijke va-

kantieweek in Zeeland toewensen. 
 

Bas Booij 

Ook de tweede week van de meivakantie 

lijkt zonnig te beginnen en wisselvallig te 

eindigen. Gelukkig is de meeste regen ‘s 

nachts gevallen!  

 

 

 

 

 

 

 

Den Inkel 

InfoMagazine 

verschijnt wekelijks 

gedurende het 

hoogseizoen op iedere 

zondag en is af te halen 

in de receptie en te 

downloaden van 

www.deninkel.nl. 
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Openingstijden 29 april t/m 5 mei 2019 
 

Bar/Kantine/Afhaalkeuken 

De bar is dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Sluitingstijd variabel (maandag t/m donderdag 21.00 uur of later, 

vrijdag en zaterdag 23.00 uur of later en zondag om 20.00 uur). 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 bestel-

len 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 tij-

dens de activiteiten in het recreatiegebouw.  
 

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. 
 

Zwembad / Recreatief zwemmen   Binnen   Buiten   

Maandag t/m vrijdag      14.00 tot 17.30 uur  gesloten 

Zaterdag en zondag      gesloten   kijk 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 weersomstan-

digheden niet door kan gaan, wordt het recreatiegebouw geopend. 
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Activiteiten 29 april - 5 mei 2019 

Maandag 29 april 

Voor de kinderen t/m ongeveer jaar begint de week op maandag van 11.00 tot 12.15 uur met een 

Knutselochtend 
 . Er staat van alles klaar voor jongens én meisjes. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs! 

 

Van 13.00 tot 14.00 uur is er voor alle kinderen en jeugd van ongeveer 6 t/m 15 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. We spelen individueel én in teams. 
 

Van 15.30 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend  

voor spelletjes en een kinderfilm. Ook de kinderkamer is dan open. 

Dinsdag 30 april 

Van 11.00 tot 12.15 uur is het recreatiegebouw geopend voor de  

Reuzenspellen 
zoals de reuzenspiraal, reuzenjenga en reuzen 4-op-een-rij en nog veel meer. 

 

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 15.30 tot 17.00 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. 

Woensdag 1 mei 

.  Dinsdagochtend om 11.00 uur kun je in het recreatiegebouw komen kijken naar de Disneyfilm 

Wreck it Ralph 2: Ralph breaks the Internet 
Deze film is geschikt voor kinderen en jeugd van alle leeftijden en is Nederlands gesproken. 

 

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 15.30 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw geopend  

voor spelletjes en een kinderfilm. Ook de kinderkamer is dan open. 

Donderdag 2 mei 

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 :-) 
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Activiteiten 29 april - 5 mei 2019 

Zaterdag 4 mei   

Op zaterdagochtend van 11.00 tot 12.30 uur is er een 

Spelletjesochtend 
 Voor alle kinderen t/m ongeveer 14 jaar in het recreatiegebouw.  

 

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

Volleybal 
Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het volleybalveld bij het hoofdgebouw.  

 

Zaterdagavond is er om 20.30 uur een filmavond met de indrukwekkende oorlogsfilm  

Bankier van het Verzet 
die op ware gebeurtenissen is gebaseerd. Voor iedereen vanaf ongeveer 10 jaar, met in de hoofdrol onder 

andere Barry Atsma. 

.  Op zondag sluiten we de meivakantie af met van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur  

Schminken, Spelletjes en een Disneyfilm  
 in het recreatiegebouw. Voor kinderen en jeugd tot en met ongeveer 14 jaar.  

 

 

Zondag 5 mei 

Vrijdag 3 mei 

Op vrijdagochtend van 11.00 tot 12.15 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 t/m ongeveer 11 jaar een    

Verkleed– en toneeluurtje 
 in het recreatiegebouw. We halen alle prinsessenjurken, piraten-kostuums en boevenpakken tevoorschijn en jullie 

mogen zelf een toneelstukje oefenen en opvoeren voor elkaar. Wil je meedoen, kom dan gezellig langs! 
 

Om 19.30 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar 

Levend Stratego 
Wil je meedoen, kom dan om 19.30 uur naar de tafeltennistafel. 

Donderdag 2 mei (vervolg) 

Donderdagmiddag om 13.00 uur is er voor de jeugd vanaf ongeveer 6 t/m 15 jaar een sportmiddag met  

Hockey 
We spelen in twee leeftijdscategorieën. Wil je meedoen, kom dan om 13.00 uur naar het tennisveld.  

 

Van 15.30 tot 17.00 uur gaan we met de jeugd van ongeveer 4 tot 14 jaar  

Reuzenschilderijen  
maken. Wil je meedoen, kom dan om 15.30 uur naar het recreatiegebouw. 

 


