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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 lek-
ker met hem en het recreatieteam mee. 
Oja, wil je een knuffel, high five of met 
hem op de foto? Dat kan natuurlijk ook.

10.00 - 11.00 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 ont-
spannen wij optimaal en 
luisteren we naar de 
geluiden uit de natuur. 
OPGEVEN:  
Dat kan Gewoon bij 
het Recreatieteam.

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Actief 
ZEEPKIST WAT? - Wat een feest het 
is zomervakantie en dat betekent heel 
veel vrij zijn, maar toch tijdens je 
vakantie ontspannen met het 
Recreatieteam. Het team heeft 
verschillende zeepkisten verstopt over 
de camping. Weet jij ze te vinden? Kom 
op uit je tent en speuren maar!

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
AT THE CARWASH - Natuurlijk heeft 
jouw wagen een nummerbord nodig 
en jij zelf een geschikte race outfit! 
Steel de show en maak een start met het 
maken van een eigen race helm. Zit je 
niet in een team? Vandaag kan je helpen 
posters maken en de pitt versieren.

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
RACE HELM - Vanavond is de skelter-
race en om jullie veilig de weg op te 
sturen lijkt het ons een GE-WEL-DIG 
idee om een stoere racehelm te maken. 
Schuif je gezellig aan?

14:00 - 16:00 4

Generale Zeepkisten Race 
TESTRONDJES - De parade van 
zeepkisten kan worden klaargezet, 
alle zeepkisten worden aan het publiek 
getoond en de campingwacht zal de 
uiteindelijke winnaar(s) bekend maken. 
Poets de zeep kist nog eenmaal goed op,  
dat kan zomaar eens het verschil maken! 

14.00 - 16.00 4

Buitengewoon Actief 
WATERBAAN - Roets Roets, daar 
gaan de Zeppers als een racemonster van 
de waterbaan. Wij leggen een uitdagende 
baan klaar, met wat zeep, water en ma-
terialen. Heb je zelf nog een opblaasbare 
band, neem die zeker mee. Zien we je zo?

19.30 - 21.00 6

Avontuurlijke Filmavond
TURBO - Turbo de tuinslak droomt zijn 
hele leven al om te kunnen racen in de 
Indianapolis 500. Hij is alleen een van 
de langzaamste wezens op aarde. Lukt 
het Turbo om de strijd met de andere 
coureurs aan te gaan? Ga jij met het 
Recreatieteam mee op avontuur?
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13.00 - 17.00 4

Bouw Hut Zelf
TIMMEREN EN ZAGEN - Ook vandaag 
is het bouwhok van Zep (bouw hut 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!

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 lek-
ker 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 kun-
nen onder het genot van een drankje 
genieten van het knapperende vuur en 
een muziek deuntje op de achtergrond.

10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief 
IN DE PITTSTOP - Deze week hebben 
wij de kunstenaar op bezoek en is de 
officiële start van de Grandprix teams 
die op dinsdag zullen deelnemen aan de 
‘vliegende lakens’ race. Hupsakee spring 
uit die tent of caravan en schrijf je team 
snel in! Uiteraard starten we vandaag ook 
met bouwen van de zeepkisten.

18:30 - 19:00 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 lek-
ker met hem en het recreatieteam mee. 
Oja, wil je een knuffel, high five of met 
hem op de foto? Dat kan natuurlijk ook.

14.00 - 16.00 6

Buitengewoon Eduactief  
BORDSPELLEN XXL - Ganzenborden, 
Mens erg je niet, Twister je hebt ze vast 
wel eens gespeeld. Vanavond kan 
iedereen elkaar uitdagen voor het 
spelen van een fanatiek bordspel. Laat 
jij je beste spelletjes skills zien? Het 
Recreatieteam kan niet wachten om 
uitgedaagd te worden!

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 lek-
ker 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 - 20.30 4

Buitengewoon Actief 
KNIKKERBAAN - Heb jij dit wel eens 
ge maakt? Samen met het Recreatieteam 
bouwen we samen aan een MEGA GROTE 
knikkerbaan. Bouw jij met ons mee?

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 lek-
ker met hem en het recreatieteam mee. 
Oja, wil je een knuffel, high five of met 
hem op de foto? Dat kan natuurlijk ook.

18.30 - 20.30  

Korren
OPGEVEN: Bij de receptie.

19.00 - 20.00 8

Buitengewoon Actief 
RACEBAAN TOF - De buitenspeeltuin 
is omgetoverd tot een heuse racebaan. 
Alle zeppers worden uitgedaagd om een 
zo snel mogelijke tijd neer te zetten. 
Een besturingsstick, kleine race auto’s 
en racemonsters om ze te besturen. 
Dat wordt te gek!

19.00 - 20.00 6

Buitengewoon Actief 
Zeepkisten Race 
KLAAR VOOR DE START - Alle race 
monsters opgelet! Hier hebben we de 
afgelopen dagen naartoe geleefd. 
Welk team heeft de snelste zeepkist en 
gaat er met de prijs vandoor? De cam-
pingwacht zal ook bij dit onderdeel 
                      van zich laten horen en de 
                         medailles uitreiken aan 
                        het winnende team.

14:00 - 16:00 AL

Speeltuin Expeditie 
SPELEN, RENNEN EN LACHEN- 
vind jij het leuk om lekker wild door de 
speeltuin te gaan. Vandaag is het 
recreatie team in de speeltuin te vinden. 
We nemen allerlei uitdagende materialen 
mee om toffe spellen te spelen. Je kan 
op elk moment aansluiten. Tot zo in de 
Buitenspeeltuin!

18:30 - 19:00 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 lek-
ker met hem en het recreatieteam mee. 
Oja, wil je een knuffel, high five of met 
hem op de foto? Dat kan natuurlijk ook.

donderdag 
10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Eduactief  
ENERGYLAB - Goedemorgen Zeppers, 
jullie kunnen vast wel wat extra energie 
gebruiken naar al dat racegeweld van  
gisterenavond. Vandaag is de Limonade -
kantine bij ons te gast. Deze heldin gaat 
jullie alles vertellen over het mixen  
en persen van je eigen groente- en 
fruitsap. Trek je labjas aan en stuiter 
naar de Zepzone!

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! 

19.00 - 20.00 6

Buitengewoon Actief 
SKELTERRACE - Jeetje hé wat een 
raceweek is dit! Jullie zitten vast nog 
vol adrealine van de Zeepkistenrace 
van gisterenavond en niet alle Zeppers 
hebben kunnen scheuren, maar niet  
getreurd. Vanavond heeft het Recreatie -
team een uitdagende skelterbaan uit   -
gezet en ja die ligt klaar om getest te 
worden. Heb je een helm? Neem die 
zeker mee!

Activiteitenprogramma Zeepkistenrace Vrijdag 12 juli - Donderdag 18 juli

14:00 - 16:00 4

Buitengewoon Creatief 
RACEBAAN PIMPEN - het is het begin 
van de vakantie week en hoe leuk als 
deze op een eigen racebaan kan rijden? 
Deze ochtend liggen alle materialen 
klaar voor de perfecte baan. We hebben 
karton, verf, kwasten, hout en nu alleen 
jullie inspiratie nog!

13.00 - 17.00  4

Bouw Hut Zelf
Zie de vrijdag voor meer informatie.

19.00 - 21.00  4

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 Hut Zelf
Zie de vrijdag voor meer informatie.

13.00 - 17.00  4

Bouw Hut Zelf
Zie de vrijdag voor meer informatie.

13.00 - 17.00  4

Bouw Hut Zelf
Zie de vrijdag voor meer informatie.

13.00 - 17.00  4

Bouw Hut Zelf 
Zie de vrijdag voor meer informatie.

13.00 - 17.00  4

Bouw Hut 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  
ARTY WALL - Hupsakée we steken deze 
ochtend de handen uit de zakken en gaan 
aan de slag op grote houten platen waar-
op we naar hartenlust gaan VINGER-
VERVEN. Ja je hoort of leest het goed 
VINGERVERVEN. Het Recreatieteam 
staat al te springen om aan de slag te gaan 
en heeft de hele Zepzone al omgetoverd 
tot kunstatelier. Zien we je zo PICASSO! 

14.00 - 16.00 6

Buitengewoon Eduactief 
DOOLHOF - Ben jij wel eens in een 
doolhof geweest? En hoe snel ben jij daar 
uitgekomen? Een mega doolhof wordt in 
de buitenspeeltuin geplaatst en wij zijn 
erg benieuwd wie van jullie als eerste de 
uitgang weet te vinden. 
Ga jij de uitdaging 
aan en versla jij het
Recreatieteam?

10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief 
WE GAAN VAN START! - Vandaag gaat 
het echt gebeuren, de kunstenaar is bin-
nen en we starten de zeepkistenweek met 
het ontwerpen van jouw racemodel voor 
de TT race bij de lakens! ZOEF naar de 
Zepzone en ontwerp lekker met ons mee!




