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Pinksteren is het laatste lange weekend 

van een lange vakantiemaand en het 

lijkt wisselvallig te worden. 

Niets is veranderlijker dan het weer 

en dat geldt zeker voor ons kleine 

kikkerlandje. Vorig weekend was 

tropisch en de afgelopen week bleef 

de temperatuur op veel plaatsen in 

ons land boven de 20 graden uitko-

men, maar voor komend weekend 

zijn de verwachtingen een beetje 

onduidelijk: 14 tot 24 graden, heel 

zonnig tot een enkele onweersbui 

en van 0% tot 55% kans op re-

gen….. Wat het precies gaat wor-

den zullen we de komende dagen 

merken, maar genieten 

van een lang weekend 

gaan we sowieso. 

 

Ook komend weekend 

is er in Zeeland van al-

les te doen. Voor wie 

Spooren naar het Ver-

leden vorige week ge-

mist heeft: op tweede 

Pinksterdag is het Festival op 

STOOM met live muziek in de 

stoomtrein Goes-Borsele. Kijk op 

www.destoomtrein.nl voor meer in-

formatie.  
 

Voor wie graag het water op gaat 

en zeehonden wil spotten, is een 

zeehondentocht met een rondvaart-

boot vanuit Yerseke een leuke op-

tie. Op zondag en maandag vaart 

Marstrand een 2 1/2 uur durende 

tocht over de Oosterschelde. Kijk 

voor meer informatie en reserverin-

gen op www.marstrand.nl. 

 

Heb je zin in een spannend klim-

avontuur of wil je een keer proberen 

te ontsnappen uit een gevangenis-

toren? Breng dan een bezoek aan 

het Klimbos Brabantse Wal bij Ber-

gen op Zoom of escaperoom Esca-

pe the Gate in Bergen op Zoom 

zelf. Uitstekend te combineren met 

een bezoek aan het gezellige cen-

trum van deze stad en op slechts 

15 minuten rijden.   

 

In de receptie vindt u allerlei infor-

matie over wat er in Zeeland te be-

leven is, van evenementen tot mu-

sea en nog veel meer.  

Ook op de camping is 

dit weekend weer van 

alles te doen: een Film-

avond, Bingo, knutselen 

en nog veel meer. Wat 

er precies allemaal te 

doen is en wanneer, 

kun je lezen op pagina 

3 en 4 van dit InfoMa-

gazine. Deelname aan al onze acti-

viteiten is gratis, tenzij anders ver-

meld. Deze week is ook de belijning 

op het tennisveld gezet, dus er kan 

naar hartenlust gespeeld worden 

door de liefhebbers van deze sport. 

 

Op pagina 2 vind je de openingstij-

den van o.a. de horeca, receptie, 

het winkeltje en het zwembad.   

 

Tot slot van deze inleiding wens ik 

iedereen namens alle medewerkers 

van Camping den Inkel een fijn 

Pinksterweekend 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 18 - 21 mei 2018 
 

Horeca 

De bar is dagelijks geopend van 10.00 uur ‘s morgens tot circa 23.00 uur (maandag tot circa 20.00 uur), afhanke-

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

Voor een lijst met snacks kun je in de bar terecht. 
 

Receptie 

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

Winkel 

Het winkeltje is van zaterdag tot en met maandag geopend van 8.30 tot 10.30 uur. Je kunt in de winkel terecht 

voor vers brood (op bestelling en op zon– en feestdagen alleen harde broodjes, stokbrood en croissants), de krant 

en kleine boodschapjes. Brood kun je buiten de openingstijden ook bestellen (tot 20.00 uur ‘s avonds) en afhalen 

in de receptie.  
 

Kinderkamer 

In onze kinderkamer kunnen ouders met 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. Dit week-

end gelden de volgende openingstijden: 

Zaterdag      11.00 tot 12.00 uur en 16.00 tot 17.00 uur 

Zondag     16.00 tot 17.00 uur 

Maandag       11.00 tot ongeveer 12.30 uur (einde schminken)  
 

Spelletjesruimte in het recreatiegebouw 

Zaterdag      11.00 tot 12.00 uur en 16.00 tot 17.00 uur  

Zondag     16.00 tot 17.00 uur 

Ook indien buitenactiviteiten i.v.m. het weer komen te vervallen, wordt deze ruimte geopend. 
 

Recreatieruimte hoofdgebouw 

Hier vind je de pooltafel en het dartbord. Deze ruimte is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur tot sluitingstijd van de 

horeca (of uiterlijk middernacht). 
 

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           

Vrijdag    13.00 tot 18.00 uur   

Zaterdag     13.00 tot 17.00 uur    

Zondag en Maandag  13.00 tot 16.30 uur    

Kijk voor eventuele last-minute aanpassingen van deze openingstijden op www.zwembaddeninkel.nl of op de 

facebook-pagina van het zwembad. 

Sudoku 
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Activiteiten 18 - 21 mei 2018 

Op zaterdag staat er een  

Knutselochtend 
op het programma voor de jeugd tot en met ongeveer 13 jaar. Van 11.00 tot 12.00 uur kun je in het re-

creatiegebouw terecht. Wil je weten wat we deze keer gaan doen? Kom dan gezellig even langs! Er 
staat van alles klaar voor jongens én meisjes. 

 

Om 13.00 uur is er voor de jeugd van ongeveer 8 t/m 16 jaar 

Tafeltennis 
Wil je meedoen, zorg dan dat je om 13.00 uur bij de tafeltennistafel aanwezig bent. 

 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open, waar alle kinderen terecht kunnen om spelletjes te 

spelen, een film te kijken of in de kinderkamer te spelen (neem voor de kinderkamer wel je ouders mee!). 
 

Zaterdagavond om 20.30 uur is er voor de liefhebbers  

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. 

Zaterdag 19 mei 

Zondagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is er een  

Sportochtend 
Op het sportveld/tennisveld. Voor kinderen vanaf ongeveer 6 t/m 16 jaar, met o.a. fluitjesvoetbal en 

trefbal. Wil je meedoen, zorg dan dat je om 11.00 uur bij het sportveld bent. 
 

Van 12.30 tot 13.00 uur is er voor alle kinderen vanaf ongeveer 5 jaar 

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

 

Van 16.00 tot 17.00 uur is het recreatiegebouw open, waar alle kinderen terecht kunnen om spelletjes te 

spelen, een film te kijken of in de kinderkamer te spelen (neem voor de kinderkamer wel je ouders mee!). 

  

Zondag 20 mei  

Vrijdag 18 mei 

Vrijdagavond beginnen we het weekend sportief met om 19.30 uur  

(Vang)volleybal 
voor iedereen vanaf ongeveer 6 jaar. Wil je meedoen, kom dan om 19.30 uur naar het volleybalveld.  
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Activiteiten 18 - 21 mei 2018 

Op maandag is er voor de jongste kinderen een   

Schmink-ochtend + Videofilm 
In het recreatiegebouw, vanaf 11.00 uur tot circa 12.30 uur. Ook de kinderkamer is geopend.  

 

We sluiten het Pinksterweekend qua activiteiten om 13.00 uur af met een 

Pooltoernooi 
in de recreatieruimte in het hoofdgebouw voor de jeugd van 8 t/m ongeveer 16 jaar. Wil je meedoen, 

zorg dan dat je om 13.00 uur bij het poolbiljart bent.  

Maandag 21 mei 

Om 20.00 uur is er voor jong en oud een   

Fotorace 
Welk team kan in 45 minuten de meeste foto’s maken van items op de lijst? Wil je meedoen, neem 

dan een camera of telefoon met camera mee en zorg dat je om 19.50 uur bij de tafeltennistafel bent .  
 

Om 21.00 uur is er voor jong en oud een filmavond met   

Guardians of  the Galaxy II 
in de filmzaal van het recreatiegebouw. 

Zondag 20 mei (vervolg) 

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

digheden niet door kan gaan, wordt het recreatiegebouw geopend. 


