
10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
KRIEBELBEESTJES HOTEL - Tijdens 
deze natuurweek zullen wij ons richten 
op alles wat de natuur ons brengt. 
We bouwen samen een 
kriebelbeestjes hotel. 
Het klinkt een beetje 
spannend, maar kriebel-
beestjes verdienen een 
eigen plek. Help jij 
ons mee?

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief   
VISHENGEL - Hé, ja ik bedoel jou! 
Hoe goed kan jij vissen? En welke vissen 
ken je eigenlijk allemaal? Nee je hoeft 
niet bang te zijn. We gaan je niets leren 
in de zomervakantie, maar juist iets 
heel cools maken. Kom je samen met 
het Recreatieteam jouw eigen vishengel 
pimpen? Tot zo!

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
NATUURKETTING - Het zal je niet zijn  
ontgaan, maar deze week doen wij alles  
met de natuur. Van natuurlijke materia-
len maken wij vandaag onze eigen natuur-
ketting, want deze mag niet ont  breken 
in jouw collectie. Hupsakée snel uit de 
startblokken en tot zo in de Zepzone.

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
JUTTERSTAS - Vandaag gaan wij 
creatief aan de slag met het maken 
van onze eigen jutterstas van stof. Wij 
zorgen voor een stoffentas en het enige 
wat jij hoeft te doen is aanwezig zijn en 
je eigen creativiteit meenemen. Dat lukt 
wel toch?

14:00 - 16:00 4

Buitengewoon Actief 
KNOTSHOCKEY - Velen van jullie zijn 
vast wel bekend met hockey, maar deze
hockey uitdaging is toch een beetje anders. 
We spelen met een grote bal, een gekke 
hockey stick en ja een paar andere regels. 
Nieuwsgierig geworden? Het Recreatie-
team heeft zich op en top voorbereid.

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!

19.00 - 20.30 8

Buitengewoon Actief 
ARCHERYTAG - Een variant op 
paintball, alleen nu met pijl en boog 
een stoer masker en minder pijnlijk. 
Het spannende Archery Tag is hart-
stikke leuk om te spelen, maar net zo 
leuk om naar te kijken en dus perfect 
voor iedereen! We verzamelen bij de 
Buitenspeeltuin.

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 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 - 20.00 2

Buitengewoon Sprookje   
SPROOKJESBESTAAN – Spiegeltje 
Spiegeltje aan de wand wie is het mooi-
ste van het Lakens Land? 
Laat je betoveren door de wondere 
wereld van de sprookjes en laat je 
verrassen door hun verhaal en de gekke 
opdrachten. Je hoeft niet bang te zijn

10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief 
RECYCLE BLOEMPOTJE - Wie zet de 
bloemetjes graag buiten? Deze ochtend 
zijn we creatief met recycle producten  
en kunnen alle Zeppers hun eigen 
bloempotjes maken. Schuif jij gezellig 
aan? Oja, wij zorgen voor de bloempot-
jes, potgrond en zaden.

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.

14.00 - 16.00 4

Buitengewoon Actief   
SAMENWERKINGSOPDRACHTEN - 
Dit is leuk, we hebben een levend  
mijnenveld, een spinnenweb, de grond 
is lava en een geblinddoekt doolhof. 
Kom jij het Recreatieteam uitdagen en 
weet jij de opdrachten zonder hobbel-
tjes te overwinnen?

14.00 - 16.00 4

Buitengewoon Actief 
APENKOOI – We toveren de buiten-
speeltuin om tot een heuse apenkooi! 
Ben jij behendig, niet bang , mega snel en 
ga je de uitdaging aan om het Recreatie-
team te verslaan? Dan zien wij je zo om 
samen met ons het aapje uit te hangen!

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.

18.00 - 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.

18.30 - 20.30  

Korren
OPGEVEN: Bij de receptie.

19.00 - 20.00 8

Zintuigen Spel 
ZINTUIGEN WAT? - Ja, jullie hebben 
ze ook! Het spel bestaat uit 6 onder-
delen, 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!

19.00 - 20.00 8

Buitengewoon Eduactief 
BAMBOE BOUWEN - Huh bamboe  
bouwen? Ja je leest het goed. Vanavond 
gaan we de tofste constructies bouwen 
met verschillende bamboe stokken in 
allerlei maten. Het enige wat jij hoeft te 
doen Zepper is aanwezig zijn 
en samen met ons 
een GIGA bouw-
werk maken.

14:00 - 16:00 4

Buitengewoon Creatief 
WORMENBOERDERIJ - Heb jij dit wel 
eens gemaakt? Het klinkt een beetje 
spannend, maar wormen zijn hele lieve 
dieren. Daarom vinden wij dat zij een 
eigen plekje verdienen en maken wij 
met elkaar een grote wormenboerderij. 
Help jij ons mee?
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donderdag 
10.00 - 12.00 4

Buitengewoon Creatief 
DUURZAME LAMPION - Om van-
avond 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. 

14.00 - 16.00 4

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

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.

18.00 - 18.30 4

Lichtjes Optocht      
LICHTJES - Als het goed is hebben 
alle Zeppers vanmorgen een ‘buiten-
gewone’ 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.

19.00 - 20.30 6

Juttersgeluk 
JUTTERS GEZOCHT - Vanmorgen 
hebben jullie met het Recreatieteam 
je eigen jutterstas gemaakt. Wie weet 
komt deze tas vanavond nog van pas 
tijdens de Jutterstocht. Juttersgeluk 
neemt jullie graag mee om jullie alles 
te leren over het strand, het afval en 
wat er allemaal wel niet aanspoelt op 
het strand.  Jut lekker mee en vergeet je 
TAS niet! OPGEVEN: Dat mag Gewoon 
bij het Recreatieteam 

13.00 - 16.00 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!

13.00 - 16.00 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!

13.00 - 16.00 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!

13.00 - 16.00 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!

13.00 - 16.00 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!

Activiteitenprogramma Natuurweek Vrijdag 23 augustus - Donderdag 29 augustus

14:00 - 16:00 4

Natuurreddertjes
De Natuurreddertjes komen in actie! 
Wij willen jullie graag kennis laten maken 
met ‘Ontdekker Job’ hij neemt de Zeppers 
mee in het verhaal over de natuur, de 
duinen en al het afval wat daar rond-
zwerft! Al jaren is hij op onderzoek uit en  
probeert hij zoveel mogelijk te jutten en  
op te ruimen, maar hij kan het niet alleen!
Aan de hand van verschillende opdrach-
ten zal hij de kinderen opleiden tot echte 
helden van de natuur! OPGEVEN: dat  
kan bij het Recreatieteam.

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief   
SPIEGELTJE SPIEGELTJE – Hé dit is 
handig tijdens je vakantie. Een spiegel-
tje om te kijken of je plukje wel goed zit, 
of je shirt vies is geworden, heb je wat 
tussen je tanden of toch gewoon even 
kijken welke kleur ogen je hebt? Spiegel-
tjes zijn overal handig voor! We pimpen 
hem deze ochtend en misschien komt hij 
vanavond ook nog van pas. Zien we je zo!

19.00 - 20.30 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.

17.00 - 18.00 8

Powerkiten bij Mifune
ERVAAR DE KRACHT VAN DE WIND! - 
Powerkiten is een uitdagende activiteit 
die voor iedereen toegankelijk is. 
Jong & oud! Vraag bij de receptie naar 
de mogelijkheden of check de website 
van de Lakens. 

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.

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.

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. 



10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief 
THEATERFESTIJN – De zomerva-
kantie loopt nu echt op zijn einde en 
we zijn aangekomen bij de laatste dag. 
Wat was het een feest en wat hebben we 
veel avonturen beleefd! We delen deze 
ochtend in verschillende verhaalvor-
men onze vakantieavonturen met jullie. 
Je kijkt natuurlijk niet alleen maar toe, 
je helpt ook een handje mee! Rennen, 
vliegen en landen. Tot zo in de Zepzone!

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief  
MODDER SHORT – Help jij wel eens in 
de keuken en ben je ietwat onhandig? 
Ja wij kennen dat wel hoor! Je bent druk 
aan het koken of bakken en de spetters 
vliegen door het enthousiasme in het 
rond. Het recreatieteam heeft allemaal 
shorten klaarliggen om te pimpen, dan 
hoeft je kleding na het kookrellen in 
ieder geval niet meer in de was.

14.00 - 16.00 2

Buitengewoon Afscheid  
TAART UITDELEN EN EEN  
FOTOMOMENT – Het is bijna tijd om 
afscheid te nemen en ja wie afscheid 
neemt trakteert. Het Recreatieteam 
komt langs om jullie nog éénmaal te 
verwennen met een heerlijk taartje en 
als je wilt een poloraid foto met het 
team. Want ja een herinnering aan je 
zomervakantie 
dat wil toch 
iedereen!

14.00 - 16.00 6

Buitengewoon Eduactief 
MODDERKEUKEN – Zo het short dat 
jij vanmorgen hebt gepimpt kan je 
zomaar nog eens nodig hebben voor 
deze toch wel ‘blubberige’ activiteit. 
We hebben pannen, potten, lepels, 
bakvormpjes en nog veel meer voor 
heerlijke zand taartjes, zand salades, 
zand toetjes en nog veel meer. MMM 
dat wordt smullen!

19.00 - 20.30 6

Buitengewoon Actief 
LASERGAMEN – Wie gaat er als eerste 
gillen? Het wordt al een beetje sche-
merig en de buitenspeeltuin leent zich 
dan uitermate goed voor een fanatiek 
potje lasergamen. We verdelen de groep 
en spelen in teams tegen elkaar. Ben jij 
klaar voor deze uitdaging?

zaterdag zondagvrijdag

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.

14.00 - 16.00 8

Buitengewoon Actief 
VLIEGEREN – Het Recreatieteam heeft 
verschillende vliegers voor jullie klaar 
liggen. We hopen op een lekker briesje 
en misschien wel een stevig windje. Laat 
jij aan ons zien dat jij de een talent hebt 
voor vliegeren?
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13.00 - 16.00 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!

13.00 - 16.00 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!

Activiteitenprogramma Natuurweek Vrijdag 30 augustus - Zondag 1 september

10:00 - 12:00 4

Buitengewoon Creatief  
ARTY WALL – Hupsakée we steken 
deze ochtend de handen uit de zakken 
en gaan aan de slag op grote houten 
platen waarop we naar hartenlust gaan 
VINGERVERVEN. Ja je hoort of leest 
het goed VINGERVERVEN. Het Recre-
atieteam staat al te springen om aan de 
slag te gaan en heeft de hele Zepzone al 
omgetoverd tot kunstatelier. Zien we je 
zo PICASSO!

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.

16:00 - 16:30 2

Zep zwaait en danst uit 
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

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. 

18:00 - 18:30 2

Dansbattle met Zep  
Zie de vrijdag voor meer informatie.


