
19.00 - 20.00 6

Buitengewoon Actief 
DOOLHOF MOEILIJK HÉ - Vanmiddag 
hebben jullie het doolhof al ontdekt, maar 
vanavond komen daar wat opdrachten bij. 
In teams gaan jullie één voor één het dool-
 hof in en nu maar eens kijken welk team 
de juiste tactiek heeft om zo snel mogelijk 
tot de juiste oplossing te komen. Zijn jullie 
er klaar voor? Wij in ieder geval wel!

13.00 - 17.00 4

Bouw Het Zelf
TIMMEREN EN ZAGEN - Ook vandaag 
is het bouwhok van Zep (bouw het zelf) 
weer open om de meest toffe dingen te 
bouwen van pakketten die je hier kan 
kopen en meteen met Zep zijn gereed-
schap in elkaar kan zetten. Altijd al aan 
de slag willen gaan met een hamer en 
een zaag? Bouw dan lekker mee!

21.45 - 00.00 12

Outdoor Cinema - Searching 
for Sugarman
Een film kijken in de buitenlucht, het 
heeft iets magisch. Voor de laatste keer 
deze maand organiseren wij de open-
luchtbioscoop op de camping. 
De tweede film van deze filmreeks is 
SEARCHING FOR SUGARMAN.
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18.00 - 18.30 2

Dansbattle met Zep 
Zie de vrijdag voor meer informatie.

10.00 - 12.00 4

Kinderyoga 
KINDERYOGA - Terug naar de natuur. 
Heb jij jezelf wel eens zo klein gemaakt 
als een egeltje? Wij zijn benieuwd naar 
jullie lenigheid en welk dier jullie het 
beste kunnen nadoen. Tijdens deze sessie 
ontspannen wij optimaal en luisteren we 
naar de geluiden uit de natuur. OPGEVEN: 
Dat kan Gewoon bij het Recreatieteam.

10:00 - 11:00 4

Buiten Gewoon Creatief 
VISNETTEN EN MEER - Ben jij wel eens 
mee geweest met het Korren? Je gaat dan 
met een visnet langs de vloedlijn van de 
zee lopen. Ken je het niet? Dat is helemaal 
niet erg, want samen met het Recreatie-
team gaan we vandaag een levensgroot 
visnet maken. De krabbetjes, zeesterren, 
scheermesjes en garnalen mogen natuur-
lijk niet ontbreken. Zien we je zo?

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
HET HOOGSTE PUNT - Deze ochtend 
maken we ons klaar om vanmiddag 
het water op te gaan. De grote zeilen en 
mast moeten stevig bevestigd worden. 
Vlaggen erin en zie jij er daarnaast net 
zo kleurrijk uit als ons vlot? Tot zo 
Ruige Zeppers!

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
VLIEGER FESTIJN - Iedereen vindt 
vliegers mooi. Ze zijn er in alle soorten 
en maten en met een beetje wind vliegt 
het al hoog in de lucht. Hé en wat is een 
vakantie zonder vlieger plezier? Nee, 
dat kan niet! Wij hebben een aantal 
restmaterialen bij elkaar gezocht en wij 
weten zeker dat hier wat voor jouw bij zit. 
Kom jij je eigen vlieger van recyclebare 
materialen maken?

19.00 - 21.00 12

Buitengewoon Actief 
BANAAN VAREN - Ook vanavond kun je 
meevaren achter een boot op een banaan. 
Vergeet niet je ouders mee te nemen, want 
ja samen is nog leuker! OPGEVEN:
Dat kan Gewoon bij het Recreatieteam.

10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief
PIMP HET VLOT - Hallo kunstenaar 
Bob! Laat je schroom varen en pimp 
een prachtig vlot! We gaan schilderen, 
timmeren en touwen knopen zodat we 
straks op het water de aller mooiste zijn.

zaterdag dinsdagzondag woensdag donderdagvrijdag maandag

18.00 - 18.30 2

Dansbattle met Zep 
SHOW JE MOVES - Ben jij klaar om 
jouw beste moves te laten zien? Zep de 
Zeemeeuw in ieder geval wel! Dans lekker 
met hem en het recreatieteam mee. Oja, 
wil je een knuffel, high five of met hem 
op de foto? Dat kan natuurlijk ook.

19.00 - 21.00 AL

Broodjes bakken met een 
muziekje 
Vanavond bakken wij broodjes op echt 
vuur! Daarnaast zal het recreatieteam 
aanwezig zijn om jullie allemaal beter te 
leren kennen en papa en mama kunnen 
onder het genot van een drankje genieten 
van het knapperende vuur en de live 
muziek op de achtergrond.

10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief 
CATWALK OP ZEE - Wie maakt de 
kleurigste mini-boot? Dit is straks best 
handig om achter onze twee grote schepen 
te hangen. Hoe meer wij er samen maken 
hoe beter wij opvallen! Alle materialen 
zijn al klaar gelegd!

18:00 - 18:30 2

Dansbattle met Zep 
Zie de vrijdag voor meer informatie.

14.00 - 17.00 6

Buitengewoon Actief 
BALLENBAK PLEZIER - Je hebt vast 
wel een aantal ballenbakken in je leven 
gezien, maar deze is wel heel bijzonder. 
40m2 groot is deze XXL ballenbak en 
hij is lekker gevuld met heel veel ge-
kleurde ballen. We warmen ons alvast 
op voor het grote ballenbak spel van 
vanavond!

18.00 - 18.30 2

Dansbattle met Zep 
Zie de vrijdag voor meer informatie.

18.00 - 18.30 2

Dansbattle met Zep 
Zie de vrijdag voor meer informatie.

18.30 - 20.30 

Korren
OPGEVEN: Dat kan bij de receptie!

19.00 - 21.00 6

Buitengewoon Actief 
BALLENBAK UITDAGING - Het groot-
ste ballenbakspektakel vindt vanavond 
plaats op De Lakens. Weet jij tussen 
alle gekleurde ballen de gouden bal te 
vinden? Je hebt 30 seconden de tijd en 
ben jij die gelukszoeker? Dan win jij een 
hele mooie prijs! Wie gaat de uitdaging 
met de ballenbak aan?

19.00 - 21.00 6

Buitengewoon Eduactief 
BREAKDANCE - Hoe tof is dit! 
Vanavond heb je de kans om van een 
‘groot’ breakdancer tips en tops te krijgen. 
Tijdens de clinic zal je de basis moves 
van de breakdance wereld leren en 
zullen jullie daarnaast aan het einde 
van de clinic een uitvoering verzorgen! 
Kom op dit wil je niet missen! 

14:00 - 16:00 4

Buitengewoon Actief 
WE GAAN VLIEGEREN - Ja hoor daar 
gaan we! Met zijn allen naar het strand 
of misschien wel Gewoon in de buiten-
speeltuin. Vergeet je eigen gemaakte 
vlieger van vanmorgen niet mee te 
nemen en anders heeft het Recreatie-
team er vast nog wel eentje als back-up 
klaarliggen.

18:00 - 18:30 2

Dansbattle met Zep 
Zie de vrijdag voor meer informatie.

donderdag 
10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief 
MATROZEN HOED - Bij echte schippers 
hoort een matroos hoedje, maar ja 
in welke kleuren of grootte bepaal jij 
natuurlijk helemaal zelf. Wel leuk als 
jij daarnaast in de middag nog de show 
kan stelen bij Borrelpop. Want opvallen 
zal je zeker! Hupsakée uit je tent of 
caravan en storm naar het Recreatie-
team voor deze creatieve activiteit!

16.00 - 21.00 AL

Borrelpop
Hierbij verklaren we het Lakens 
festival seizoen voor geopend. Ieder 
jaar zo rond de lente begint het weer te 
kriebelen, die festivalkoorts. Hapje en 
een drankje? Check! Heerlijk muziekje 
erbij? Check! Op een toplocatie? Check! 
Het feest begint om 16.00 uur. 
Het Recreatieteam is aanwezig voor het 
vermaak van de Zeppers!
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14:00 - 16:00 6

Buitengewoon Actief 
DOOLHOF VOOR IEDEREEN - 
Ben jij wel eens in een doolhof geweest? 
En hoe snel ben jij daar uitgekomen? 
Een mega doolhof wordt in de buiten-
speeltuin geplaatst en wij zijn erg be-
nieuwd wie van jullie als eerste de uit-
gang weet te vinden. Ga jij de uitdaging 
aan en versla jij het Recreatieteam?

13.00 - 17.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de vrijdag voor meer informatie.

19.00 - 21.00 12

Vind jij de Reddingsbrigade cool?
Dan is dit wat voor jou! Met een boot van 
de Vrijwillige Bloemendaalse Reddings-
brigade de branding en het ruime sop 
kiezen. De meest spectaculaire activiteit 
voor jong en oud. Je kunt deelnemen 
vanaf 12 jaar. Verzamelen om 18.45 uur bij 
de receptie. Opgeven is verplicht, meld je 
snel aan want vol = vol! Prijs is € 10,00 p.p. 

13.00 - 17.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de vrijdag voor meer informatie.

13.00 - 17.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de vrijdag voor meer informatie.

13.00 - 17.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de vrijdag voor meer informatie.

13.00 - 17.00 4

Bouw Het Zelf 
Zie de vrijdag voor meer informatie.

13.00 - 17.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de vrijdag voor meer informatie.

17.00 - 18.00 4

Powerkiten bij Mifune
ERVAAR DE KRACHT VAN DE WIND! - 
Powerkiten is een uitdagende activiteit 
die voor iedereen toegankelijk is. 
Jong & oud! Check onze online agenda 
op www.mifune.nl en meld je aan! 

10:00 - 12:00 4

Buiten Gewoon Creatief 
KARTONNEN BOTEN - Heel veel karton 
hebben wij nodig voor deze verschillende 
bouwconstructies en ja toch ook een 
beetje fantasie! Je mag je eigen droom-
boot maken en in welke grote dat bepaal 
jij Zepper! Hup als een kapitein uit bed 
en dan zien we je zo in de Zepzone.

14.00 - 16.00 6

Buitengewoon Actief 
RACEN MET WATER - Vergeet je bootje 
van vanmorgen niet mee te nemen. De 
waterbaan gaan we samen klaarmaken 
en opbouwen met verschillende hinder-
nissen. Daarna is het tijd voor de boten-
race. Kon je er vanmorgen niet bij zijn? 
Niet getreurd, wij hebben vast nog wel 
een bootje liggen!

14.00 - 16.00 12

Buitengewoon Actief 
BANAAN VAREN - Alle Zeppers opgelet 
vandaag is het je kans om super cool mee 
te varen achter een boot op een banaan! 
Ben jij niet bang voor snelheid en houd je 
wel van water, dan zou ik zeker dit gokje 
op de banaan wagen. OPGEVEN: Dat kan 
Gewoon bij het Recreatieteam.

14:00 - 16:00 4

Buitengewoon Actief 
ALLE HENS AAN DEK - Het spannende 
moment van de waarheid is aangebroken! 
Het is tijd om de vlotten naar de zee te 
begeleiden en onze eigen bouwwerken 
met de zee in contact te brengen. 
Trek je wel even je zwemkleding aan en 
neem je een handdoek mee? Wij zorgen 
voor de rest!

19.00 - 20.00 6

Buitengewoon Actief 
SCHIPPER MAG IK OVERVAREN - 
Wie is de schipper en wie mag er over 
varen? Het is vast een vraag die bij je 
opkomt, maar we zullen je gerust stellen 
het Recreatieteam zal de juiste Zeppers 
aanwijzen. Wel belangrijk om goed te 
luisteren en denk je dat het spel een beetje 
suf is? Daar hebben wij ook wat op be-
 dacht! Ben jij diegene die mag over varen?

op voor het grote ballenbak spel van 
vanavond!




