
13.00 - 16.00 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!
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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 lekker 
met hem en het recreatieteam mee. Oja, 
wil je een knuffel, high five of met hem 
op de foto? Dat kan natuurlijk ook.

17.00 - 17.30 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.

17.00 - 17.30 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.

10.00 - 12.00 4

Buiten Gewoon Creatief 
HOUTEN SCHATKISTJE - Ben jij dit 
weekend al op het strand geweest? Zo 
ja dan ben je vast een paar schatten 
van de zee tegengekomen. Dit hoeven 
geen gouden muntstukken te zijn, maar 
bijzondere schelpen, stenen of krabben-
pootjes behoren ook tot deze schatten. 
Je krijgt van ons een houtenkistje om al 
deze schatten in te bewaren!

10:00 - 12:00 6

Buiten Gewoon Creatief  
HERFSTMEMORY - Hoe fanatiek ben 
jij met het spelen van een spelletje? 
Deze ochtend staat in het teken van 
creatief je eigen memoryspel maken. 
Het Recreatieteam heeft al een heel tof 
voorbeeld gemaakt. Zeppers we kunnen 
niet wachten om aan de slag te gaan!

10:00 - 12:00 AL

Buitengewoon Creatief 
POMPOENEN FEEST - Bij Halloween 
en de herfstperiode horen pompoenen. 
Je hebt ze in alle soorten en maten, 
maar je eigen pompoencreatie is altijd 
een uitdaging. Wij hebben alle ingre-
diënten in huis en nu dagen wij jullie 
Zeppers uit om je mooiste pompoen te 
maken!

zondag vrijdagmaandag zaterdag donderdagzaterdag woensdag

17.00 - 17.30 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 een muziek- 
deuntje op de achtergrond.

10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief 
VOEDERBAKJE VOGELS - De herfst 
is begonnen en dat betekent dat de 
vogeltjes hun netjes hebben gemaakt 
en hun kroos te eten mag geven. Willen 
jullie samen met ons eetbakjes maken 
voor de vogels? 

19.00 - 20.00 6

Het Perfecte Plaatje 
Weet jij met jouw maatje of team alle 
perfecte plaatjes in de natuur vast te 
leggen? Eens kijken welk kiekjes 
monster het snelste is.

zondag 
10.00 - 12.00 AL

Buitengewoon Creatief 
FIGUURZAGEN - Techniek en inzicht 
dat vinden heel veel Zeppers natuurlijk 
leuk! Vandaag hebben wij een creatief 
team op bezoek die samen met jullie aan 
de slag gaat. Naast heel veel hout leren ze 
je omgaan met een zaag! Kom jij een toffe 
creatie maken?

Activiteitenprogramma Herfstvakantie Zaterdag 12 oktober - Zondag 20 oktober

14:00 - 16:00 6

Herfstexpeditie 
We gaan de duinen in! Samen met  
het Recreatieteam gaan jullie op  
herfstexpeditie. Naast dat jullie jezelf 
mee mogen nemen, zorgen wij voor  
een avonturentas met allemaal coole 
materialen om alles uit de tocht te 
halen. Zien we je zo?

13.00 - 16.00 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!

13.00 - 16.00 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! 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!

10:00 - 12:00 AL

Buiten Gewoon Creatief  
HERFSTTAFEL - Het is herfstvakantie! 
De blaadjes vallen van de boom, de dieren 
slaan eten in voor hun winterslaap en wij 
gaan deze ochtend opzoek naar alles wat 
met de herfst te maken heeft. Hup uit je  
tent of caravan en ren zo snel je kan naar  
het restaurant om samen met het Recrea -
tieteam de mooiste herfsttafel te maken.

15.00 - 16.00 2

Voorleesmiddag 
Kinderboekenweek 
Ben jij een beetje fan van Zep en houd 
jij van voorleesverhalen? Voor de klein-
ste Zeppers organiseren wij daarom de 
‘voorleesmiddag’ Kom jij samen met 
Zep genieten van de avonturen die hij 
op de camping beleefd? Niet onbelang-
rijk voor de papa’s en mama’s staat er 
een heerlijke koffie klaar.

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 
recrea tie 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!

16.00 - 21.00 AL

Herfst Borrelpop   
Hierbij willen wij jullie toch nog 
verrassen met een laatste borrelpop. 
Niet zomaar een editie, maar een herfst 
editie. 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! 

14.00 - 16.00 AL

Buitengewoon Creatief 
BOUWSPEKTAKEL EN MOLENS -  
Vanmorgen hebben jullie kennis gemaakt 
met de techniek creatieve bouwers. 
Vanmiddag laten zij een andere kant 
van techniek zien en dit doen ze aan  
de hand van bouwen met molens. 
Schuif je gezellig aan?

17.00 - 17.30 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 - 20.30 6

Avontuurlijke Filmavond 
Meester Kikker, jij kent hem toch wel? 
Het leven van de kinderen uit de klas 
van Meester Frans staat op zijn kop 
als blijkt dat hij soms spontaan in een 
kikker verandert. Niet handig, want 
schooldirecteur Stork ziet de meester 
liever vandaag dan morgen vertrekken. 
Sita doet er met Wouter alles aan om 
haar lievelingsmeester te beschermen. 

17.00 - 17.30 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.

13.00 - 16.00 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!

15.00- 17.00 

Korren
OPGEVEN: Bij de receptie.

10:00 - 12:00 AL

Buitengewoon Creatief 
NATUURKETTING – Het zal je niet 
zijn ontgaan, maar deze week doen wij 
alles met de natuur. Van natuurlijke 
materialen maken wij vandaag onze 
eigen natuurketting, want deze mag niet 
ontbreken in jouw collectie. Hupsakée 
snel uit de startblokken en tot zo in 
de Zepzone.



13.00 - 16.00 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!
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17.00 - 17.30 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.

18.00 - 18.30 8

Duin Spel 
De duinen zitten vol met verrassingen. 
We dagen jullie uit voor een expeditie. 
Weet jij samen met jouw groep de 
opdrachten te voltooien? Naast vragen 
beantwoorden is samenwerken erg 
belangrijk. Zien wij je zo?

17.00 - 17.302

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.

17.00 - 17.30 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 - 21.00AL

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 een muziek- 
deuntje op de achtergrond.

17.30 - 18.00 8

Beachvoetbal 
Alle talenten opgelet! Ben jij goed in 
hooghouden, kan jij goed samenwerken 
en vind je zand niet vervelend? Dan kan 
je deze competitie niet aan je voorbij 
laten gaan.Neem gerust je ouders mee, 
iedereen is welkom!

10:00 - 12:00 4

Buiten Gewoon Creatief  
LAVA LAMP - Vandaag komt Artwise 
op bezoek! Zij zijn gespecialiseerd in 
LAVA lampen. Heb jij er wel eens 
eentje thuis proberen te maken? 
Of staat er al een LAVA lamp op je 
nachtkastje? Artwise neemt je mee 
in de LAVA wereld en misschien 
overtref jij jezelf!  SPANNEND

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
DUURZAME LAMPION - Om vanavond 
de camping opgelicht te laten worden 
door een zee van lampjes. Hebben wij 
de hulp in geroepen van een toffe 
kunstenaar die ons hierbij gaat helpen. 
Jullie fantasie vinden wij ook belangrijk! 
Maak samen met ons jouw eigen 
lampion van duurzame materialen. 

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
RECYLE GRIEZELIGE KUNST-
WERKEN - Wat kan je allemaal met 
lege flesjes, plastic doppen, kartonnen 
dozen, blikken, tafelkleden, rolletjes 
papier en nog veel meer? Nou, daar kan 
je heel veel mee! Onder begeleiding van 
HET GRIEZELIGE gezellige Recreatie-
team worden de mooiste griezelkunst-
werken gemaakt. Zien we je zo?

dinsdagvrijdag woensdagzaterdag donderdag maandagdonderdag

17.00 - 17.302

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 - 21.008

Zintuigen Spel  
Zintuigen wat? Jij jullie hebben ze ook! 
Het spel bestaat uit 6 onderdelen, de 
6 zintuigen: geur, tast, zicht, smaak, 
gehoor en intuïtie. Durf jij de zintuigen-
box te openen? Als de opdracht is 
geslaagd, gaan we door naar het 
volgende onderdeel!

10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief
INSECTENPOTJE - We maken vandaag 
ons eigen insectenpotje. Ben jij een 
echte speurder en altijd opzoek naar 
de kleinste kriebelbeestjes? Dan is dit 
MEGA handig! Het is de laatste Buiten-
gewoon Creatief van dit zomerseizoen. 
Jij komt toch ook? 

10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief 
JE EIGEN MOBIELE TELEFOON - 
Ach ja, we kunnen eigenlijk niet meer 
zonder dit moderne telefoon speelgoed. 
We gebruiken hem al lang niet meer om 
alleen naar huis te bellen, maar spelen 
er spelletjes op, whatsappen en maken 
er heel veel foto’s mee. Ontwerp jij deze 
ochtend je eigen telefoon en wie weet 
verras jij jezelf er wel mee! Het team 
staat te springen om samen met jullie 
aan de slag te gaan. 

14.00 - 16.00 AL

Buitengewoon Creatief 
WALKIE TALKIE AVONTUUR – 1,2,3 
over, 1,2,3 over… ‘Hallo Daan hoor je 
mij’? , ‘ja Nova ik hoor je luidt en duide-
lijk’. Vanmiddag Zeppers krijgen jullie 
opdrachten die je alleen via de Walkie 
Talkie kan communiceren met je team-
genoten. Kom jij als winnaar aan bij het 
laatste punt? Of is er een kleine ruis op 
de lijn? Spannend!

zondag 
10.00 - 12.00AL

Buitengewoon Creatief 
TEKENLES - Wie is er dol op tekenen 
en kleuren? Tijdens deze ochtend kan 
jij jouw teken skills naar een hoger  
niveau tillen. Schuif lekker aan en laat 
je verrassen door alle tips en tricks. 
Voor de kleinere Zeppers ligt er kleur-
platen en tekenpapier klaar.

Activiteitenprogramma Herfstvakantie Maandag 21 oktober - Zondag 27 oktober

14:00 - 16:00 4

Stranduitdagingen  
Alle strandschepjes verzamelen! Houd jij 
wel van een uitdaging? En ben je gek op 
water en zand? Dan mag je dit avontuur 
niet uit de weg gaan. We kunnen nog 
niet alles verklappen, maar een schep, 
zand, water en een goed inzicht zullen 
belangrijke ingrediënten zijn.

10:00 - 12:00 AL

Buiten Gewoon Creatief  
PADDENSTOELEN VAN RECYCLE-
MATERIAAL - Een beetje regen, wind 
en zonnestralen en de paddenstoelen 
popen overal op. Heb jij er al een 
paar kunnen spotten op de camping? 
Hoeveel soorten paddenstoelen zijn er 
eigenlijk en welke vind jij het mooist? 
Schuif lekker aan bij de Buitengewoon 
creatief en maak van duurzame mate-
rialen je eigen paddenstoel. 

14.00 - 16.00 AL

Buitengewoon Actief
NATUURREDDERTJES - Wauw dit is 
vet gaaf. Deze ochtend gaan we samen 
met Ontdekker Job en zijn vriendjes  
op avontuur. Wij willen natuurlijk nog 
niet te veel verklappen, maar je leert  
in deze workshop alles over de natuur, 
het leven in de duinen en alle dieren  
die je daar tegen kan komen. Je hoeft je 
niet op te geven, maar wees wel op tijd 
bij de Zepzone.

13.00 - 14.00 

Zep Zwaait Uit 
Wat waren het twee buitengewone 
vakantie weken. Zeppers wij vonden 
het te gek met jullie en kijken terug 
op een avontuurlijke ervaring. 
Namens het gehele recreatieteam tot 
de volgende vakantie

14.00 - 16.00 6

Herfstexpeditie
We gaan de duinen in! Samen met het 
Recreatieteam gaan jullie op herfst-
expeditie. Naast dat jullie jezelf mee 
mogen nemen, zorgen wij voor een 
avonturentas met allemaal coole 
materialen om alles uit de tocht te 
halen. Zien we je zo? Deze middag is er 
ook een vrije inloop in de ZEPZONE.  
Alle favoriete spelletjes van Zep staan  
voor jullie klaar. Ik snap dat je nieuws-
gierig bent geworden en wie weet zit jouw 
favoriete spelletje er ook wel tussen!

13.00 - 16.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de maandag voor meer informatie.

14.00 - 16.00 AL

Buitengewoon Creatief 
HERFSTMEMORY - Hoe fanatiek ben 
jij met het spelen van een spelletje? 
Deze middag staat in het teken van 
creatief je eigen memoryspel maken. 
Het Recreatieteam heeft al een heel tof 
voorbeeld gemaakt. Zeppers we kunnen 
niet wachten om aan de slag te gaan!

14.00 - 16.00 4

Buitengewoon Actief 
BATTLE - Vanmiddag daagt het Recrea-
tieteam jullie uit tot een echte ‘battle’.
Weet jij met jouw team alle munten  
te verzamelen die je kan verdienen  
door de verschillende opdrachten? 
Wie zou er winnen? 
Is het team geel/groen/blauw  
of toch rood. Vergeet je snelle 
schoenen niet aan te doen!17.00 - 17.30 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.

17.00 - 17.30 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 - 20.00AL

Halloween Lichtjes Optocht  
Als het goed is hebben alle Zeppers 
vanmorgen een ‘buitengewone’ lampion 
gemaakt. Naast dat alle Zeppers het 
lichtje van de avond zijn. Willen wij alle 
gasten vragen een lichtje bij hun plek te 
creëren! Kon je er vanmorgen niet bij 
zijn? Niet getreurd wij hebben nog een 
paar lampionnen liggen.

19.30 - 21.00AL

Buitengewoon Griezelig 
GRIEZEL FIGUREN - Halloween
Halloween Halloween! Het is vandaag 
de dag van Halloween en daar hoort 
toch wel een beetje een spannende 
avond bij. Trek je tofste griezel 
outfit aan en kom samen met 
ons griezelen tijdens een 
spannende tocht over 
de camping. 
Durf jij het aan? 

13.00 - 16.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de maandag voor meer informatie.

13.00 - 16.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de maandag voor meer informatie.

13.00 - 16.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de maandag voor meer informatie.

13.00 - 16.00 4

Bouw Het Zelf
Zie de maandag voor meer informatie.


