
Ga jij samen met de Recreatiebaasjes plezier maken?

WIL JE MEER ZIEN VAN
DE RECREATIEBAASJES?
SCAN NU DE QR-CODE:

VRIJDAG 30 APRIL

10.00 – 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF 4+ / ZEPZONE
BLIKKEN WALKIE TALKIE – Deze week staat alles in het teken 
van de natuur en het schoonhouden. Daarom maken wij van 
veel spullen ,die je normaal weggooit, de mooiste dingen. Ben je 
daar over?Jazeker over! Via deze blikken walkie talkie kun je 
met elkaar praten! Supertof om leuke spelletjes mee te spelen 
of te praten in je eigen geheime taal. Kom jij er ook een maken?
 
14.00 – 16.00 uur
BUITENGEWOON SCHOON! (AL) / VERZAMELEN ZEPZONE
CLEAN UP – Kennen jullie de camping al op je duimpje? En 
vinden jullie het een beetje schoon op de camping en in de 
duinen? Het is tijd om alle dieren en de duinen te redden. 
We gaan een groot schoonmaakspel spelen. Klaar voor de 
start, go!

17.00 – 17.30 uur
DANS BATTLE MET ZEP 2+ / BUITENPODIUM
DANCE BATTLE ZEP - Hoe tof dat Zep de Zeemeeuw naar 
jou toekomt of te bewonderen is op het buitenpodium! Als 
een echte MEEUWENKONING zal hij zwaaien, high fives 
geven en jullie Zeppers uitdagen voor de dance battle. 
Durf jij Zep uit te dagen voor coole dansmoves?
 
19.00 – 21.00 uur
BROODJES BAKKEN 4+ / BUITENPODIUM
BROODJES BAKKEN - Mijn buik gaat van deze geuren al 
knorren. Je ruikt het knisperend kampvuur, de 
versgebakken broodjes en de frisse zeelucht! Vanavond kan 
je je eigen broodje bakken boven een echt kampvuur. 
Ondertussen staat er een lekker muziekje aan en kan je de 
Recreatiebaasjes leren kennen! Ik heb er al zin in! Jullie ook?

ZATERDAG 1 MEI

10.00 – 12.00 uur
BUITENGEWOON TIKTOK BAAS 4+ / BUITENPODIUM
TIKTOK – Ken jij de Recreatiebaasjes al op TikTok? Het is 
tijd om nu samen een TikTok te maken. De meeste gave 
ideeën komen al in ons op! We kunnen een dansje doen of 
misschien zelf een TikTok maken met Zep. Heb je geen 
TikTok of wil je niet op internet? Dat hoeft ook niet. Het is al 
leuk genoeg om er gewoon een te hebben toch?  

14.00 – 16.00 uur
BUITENGEWOON POP-UP 4+ / VOOR JE TENT!
POP-UP GAME – Woep Woep daar komen we! We komen 
bij jou langs in plaats van jij bij ons. We gaan de hele 
camping over om spelletjes te spelen. Ben je benieuwd 
waar we uithangen? Je hoort ons vanzelf bij je langskomen, 
want we hebben de muziek al aan!

17.00 – 17.30 uur
DANS BATTLE MET ZEP 2+ / BUITENPODIUM
DANCE BATTLE ZEP - Hoe tof dat Zep de Zeemeeuw naar 
jou toekomt of te bewonderen is op het buitenpodium! Als 
een echte MEEUWENKONING zal hij zwaaien, high fives 
geven en jullie Zeppers uitdagen voor de dance battle. 
Durf jij Zep uit te dagen voor coole dansmoves?

20.00 – 21.30 uur
ESCAPE ROOM (AL) / ZEPZONE
WORLD CLEAN ESCAPE – Er is een spannend verhaal. Zep 
heeft een probleem, alle dierenvrienden hebben last van 
het afval. En nu jullie ook! Komen jullie weer uit de 
Zepzone en hebben jullie het raadsel en de opdracht 
goed? Dan hebben jullie het gered! De Recreatiebaasjes 
zijn er om jullie te helpen.

BOUWLAB - Het creatieve onderkomen in de 
Zepzone. In de vakantieperiodes iedere dag 
van 13.00 tot 16.00 uur geopend. Van 
bouwpakketten tot spelletjes huren; de 
Recreatiebaasjes staan voor jullie klaar. Ook 
zijn hier alle spullen van Zep te halen: van 
een gave pet tot een zachte knuffel. Zijn er 
vragen over het product of de 
mogelijkheden? Geen probleem zij weten 
van de hoed en de rand. Ook kun je mailen 
naar recreatie@campingdelakens.nl

RECREATIEPROGRAMMA

ZEP’S VERJAARDAGSFEEST – Vier jij jouw 
verjaardag op Camping de Lakens. Hoe leuk 
is het om Zep uit te nodigen. Zep neemt 
cadeautjes en een echte Zep taart mee. 
Meer informatie vind je op de website of mail 
naar recreatie@campingdelakens.nl

MAANDAG 3 MEI

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF 4+ / VERZAMELEN ZEPZONE
SLINGERS MAKEN – Het is feest,want het is vakantie. 
Zep die versiert altijd graag zijn nest als het vakantie 
is. Laten we onze eigen slingers maken en deze 
ophangen! De Recreatiebaasjes zullen ook slingers 
maken voor in de Zepzone, maar jij mag die van jou 
natuurlijk ook meenemen naar je tent!
 
14.00 – 16.00 uur
BUITENGEWOON VLOGGER (AL) / VERZAMELEN 
ZEPZONE
VLOGGEN – Woef, we gaan als Enzo Knol een hele 
vlog maken waarin we al onze kijkers gaan laten zien 
wat wij allemaal doen op vakantie. Ken jij het Youtube 
kanaal al van de Recreatiebaasjes? Ook hierop zullen 
wij een volg uploaden van onszelf! Maar nu is het tijd 
om zelf aan de slag te gaan, zien we jullie zo?
 
15:00 – 16:30 uur
KORREN / VERZAMELEN BIJ DE ZEPZONE
KORREN - Ja, daar gaan we weer. Onze echte 
zeekenner Gjalt is weer op de camping. Hij gaat jullie 
meenemen naar het strand om te gaan korren. 
Gaan jullie ook met ons mee?  Vergeet je dan niet in 
te schrijven; dit kan via onze website. Kom je er niet 
uit? De Recreatiebaasjes helpen jullie graag! Dit 
zeespektakel kost 5 euro per persoon.

17.00 - 17.30 uur
DANS BATTLE MET ZEP 2+ / BUITENPODIUM
DANCE BATTLE ZEP - Hoe tof dat Zep de Zeemeeuw 
naar jou toekomt of te bewonderen is op het 
buitenpodium! Als een echte MEEUWENKONING zal 
hij zwaaien, high fives geven en jullie Zeppers 
uitdagen voor de dance battle. Durf jij Zep uit te 
dagen voor coole dansmoves?
 
19.00 - 21.00 uur
BUITENGEWOON SPORTIEF 6+ / 
BEACHVOETBALVELD
ARCHERY TAG – De Recreatiebaasjes gaan als een 
soort Robin Hood door het speelveld heen. Heb jij 
ook wel eens met een speciale pijl en boog willen 
schieten? Het kan nu! We zijn op het 
beachvoetbalveld en zullen hier meerdere partijen 
achery tag spelen! Kijk uit daar komt die!!

ZONDAG 2 MEI

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
DROMENVANGER – OW nee, ik ben mijn droom vergeten. 
Ik had vannacht zo’n heerlijke droom, maar ik ben het 
alweer vergeten! Misschien werkt het als we een 
dromenvanger maken. De Recreatiebaasjes hebben alle 
spullen al klaar staan. Kom jij ook aanschuiven?
 
14.00 – 16.00 uur
BUITENGEWOON SCHOON 2! (AL) / VERZAMELEN ZEPZONE
CLEAN UP 2 – Kennen jullie de camping al op je duimpje? 
En vinden jullie het een beetje schoon op de camping en 
in de duinen? Het is tijd om alle dieren en de duinen te 
redden. We gaan een groot schoonmaakspel spelen. 
Klaar voor de start, go!

17.00 – 17.30 uur
DANS BATTLE MET ZEP 2+ / BUITENPODIUM
DANCE BATTLE ZEP - Hoe tof dat Zep de Zeemeeuw 
naar jou toekomt of te bewonderen is op het 
buitenpodium! Als een echte MEEUWENKONING zal hij 
zwaaien, high fives geven en jullie Zeppers uitdagen voor 
de dance battle. Durf jij Zep uit te dagen voor coole 
dansmoves?
 
19.00 – 20.30 uur
BUITENGEWOON QR TOCHT 6+ / ZEPZONE
QR RECYCLE TOCHT- Weet jij veel weetjes over afval? Of 
heb je zin om gewoon mee te doen? De Recreatiebaasjes 
hebben een QR-code tocht gemaakt met allemaal 
vragen over afval en de natuur. Ik heb er zin in, jullie ook?

DINSDAG 4 MEI - DODENHERDENKING

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
WINDMOLEN – Hoor jij de wind ook waaien 
door je tent heen? Zep die houdt van de wind. 
Hij kan er heerlijk doorheen vliegen, maar hij 
weet alleen soms niet zo goed waar de wind 
heen staat. De Recreatiebaasjes hadden het 
idee om een windmolen te gaan maken. Zo 
kan Zep zien waar de wind vandaan komt en 
hoe hard de molen draait. Doen jullie mee?
 
14.00 - 16.00 uur
BUITENGEWOON ACTIEF (AL) / VERZAMELEN 
ZEPZONE
DUINEXPEDITIE – Pak de verrekijker en je 
knapzakje. Het is tijd om op avontuur te gaan 

en de wildernis van de duinen te ontdekken. 
Samen met de Recreatiebaasjes gaan we 
opzoek naar nieuwe wilde dieren en sporen! 
Lets go!

17.00 - 17.30 uur
DANS BATTLE MET ZEP 2+ / BUITENPODIUM
DANCE BATTLE ZEP - Hoe tof dat Zep de 
Zeemeeuw naar jou toekomt of te 
bewonderen is op het buitenpodium! Als een 
echte MEEUWENKONING zal hij zwaaien, 
high fives geven en jullie Zeppers uitdagen 
voor de dance battle. Durf jij Zep uit te dagen 
voor coole dansmoves?

WOENSDAG 5 MEI - BEVRIJDINGSDAG

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
BEVRIJDINGSFAKKEL – Yeah het is 
Bevrijdingsdag. Vandaag vieren we dat we 
vroeger bevrijd zijn. Deze dag willen we goed 
inluiden, dus we gaan samen met de 
Recreatiebaasjes een bevrijdingsfakkel 
maken. Hij gaat natuurlijk niet echt branden, 
want daar wordt hij te mooi voor!  
 
14.00 - 16.00 uur
BUITENGEWOON ACTIEF (AL) / SPEELTUIN
BEVRIJDINGSGAMES – Ben jij reuze fanatiek 
in spelletjes? Doe dan snel mee! Want de 
Recreatiebaasjes spelen de meest knots-
gekke spelletjes. Dit alles doen wij in de 
buitenspeeltuin, en natuurlijk hebben we ook 
lekkere limonade!

17.00 - 17.30 uur
DANS BATTLE MET ZEP 2+ / BUITENPODIUM
DANCE BATTLE ZEP - Hoe tof dat Zep de 
Zeemeeuw naar jou toekomt of te 
bewonderen is op het buitenpodium! Als een 
echte MEEUWENKONING zal hij zwaaien, 
high fives geven en jullie Zeppers uitdagen 
voor de dance battle. Durf jij Zep uit te dagen 
voor coole dansmoves?
 
19.00 - 21.00 uur
BEVRIJDINGSKAMPVUUR 4+ / BUITENPODIUM
BEVRIJDINGSVUUR – Het is tijd om helemaal 
uit je plaat te gaan! Wat hebben we hier 
allemaal voor nodig? 1. Het kampvuur 2. Te 
gekke muziek 3. Limonade 4. Vers deeg 5. 
Heel veel vrienden. En jullie zijn natuurlijk 
onze beste vrienden dus ook jij bent 
uitgenodigd om te komen. Laten we losgaan!

DONDERDAG 6 MEI

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
AFVALKETTING! – BAH dat klinkt eigenlijk 
best vies; een afvalketting. Nee hoor, dat 
hoeft niet. Alles is goed schoon en het is juist 
goed voor de natuur om spullen nog een keer 
te gebruiken en niet weg te gooien. Daarom 
maken wij onze afvalketting helemaal van 
gebruikte spullen! Kom jij er ook een maken?
 
14.00 - 16.00 uur
BUITENGEWOON ACTIEF (AL) / ZEPZONE
ZESDE ZINTUIG – Kan jij heel goed ruiken, 
proeven, voelen, kijken en/of horen? Dat is 
precies wat we op de proef gaan stellen! In dit 
kippenvelspel gaan we de zintuigen uitdagen. 
Ben jij benieuwd of jij dit kan?

17.00 - 17.30 uur
DANS BATTLE MET ZEP 2+ / BUITENPODIUM
DANCE BATTLE ZEP - Hoe tof dat Zep de 
Zeemeeuw naar jou toekomt of te 
bewonderen is op het buitenpodium! Als een 
echte MEEUWENKONING zal hij zwaaien, 
high fives geven en jullie Zeppers uitdagen 
voor de dance battle. Durf jij Zep uit te dagen 
voor coole dansmoves?
 
19.30 - 21.00 uur
BUITENGEWOON ACTIEF 4+ / ZEPZONE
AFVALKONING – Het einde van dit 
programma alweer. Ik ben benieuwd welk 
team van de Recreatiebaasjes het meeste 
heeft geleerd deze week over afval. Of wist je 
toevallig al heel veel? In dit mega spel gaan 
we hierachter komen. Sluit aan bij een van de 
Recreatiebaasjes team captains, ontdek en 
beleef!

      START MEIVAKANTIE
   JA, WE RECYCLEN!

*COVID-19: Alle activiteiten vinden binnen de 
maatregelen van het RIVM plaats. Het kan zijn dat 
het programma hierdoor veranderd. Heeft u vragen 
over activiteiten of de voorzorgsmaatregelen? Dan 
kunt u mailen naar recreatie@campingdelakens.nl 
of het vragen aan een van de Recreatiebaasjes.


