
Ga jij samen met de Recreatiebaasjes plezier maken?

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

VRIJDAG 7 MEI

10.00 – 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF 4+ / ZEPZONE
KRIEBELBEESTJES – Voel jij die jeuk ook alsof er een 
beestje over mijn rug heen loopt. Ik zou sommige 
insecten weleens van wat dichterbij willen zien, want 
volgens mij zijn ze echt niet zo eng! Nu kan dat met je 
eigen insectenpotje. We gaan hem helemaal zelf 
beplakken en beschilderen. Zo weet iedereen dat het 
potje van jou is. Kom jij er ook een maken?

14.00 – 16.00 uur
BUITENGEWOON RACEN (AL) / VERZAMELEN ZEPZONE
SUPERHERO RACE – Dit spel staat in het teken van 
snelheid. Kun jij heel snel denken of juist snel rennen? Dit 
ga je nodig hebben bij dit spel. Zep daagt jullie uit om 
mee te doen. Durven jullie dat 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
SILENT DISCO 4+ / ZEPZONE
SILENT DISCO - Gooi de heupen maar los! Het is tijd om 
de voetjes van de vloer te zwaaien. Op toffe plaatjes 
gaan de Recreatiebaasjes helemaal los. Komen jullie 
ook? We hebben 3 kanalen aan muziek. Zo is er voor 
iedereen iets wat je zou willen horen. Wij zijn er klaar 
voor, jullie ook?

ZATERDAG 8 MEI

10.00 – 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / BUITENPODIUM
VISHENGEL – Wat is er nou beter dan lekker langs de water-
kant zitten en wachten tot er een vis aan je hengel bijt en dan 
de vis weer terug laten in het water? Onze eigen Thomas van 
de TD weet alles van vissen, dus als je vragen hebt, vraag het 
aan hem! Wat ik wel weet is dat je met vissen een vishengel 
nodig hebt. Laten we die gaan maken! Doe je mee?

14.00 – 16.00 uur
BUITENGEWOON ACTIEF 4+ / VERZAMELEN ZEPZONE
LEVEND STRATEGO – Ben jij die echte strateeg? Kan jij de 
tegenstander verslaan? In dit spel wordt je hoofd op de test 
gesteld. Je gaat proberen de tegenstanders te verslaan door 
snel keuzes te maken, en vooral heel hard te rennen. Kom jij 
ons team versterken?
 
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
BUITENGEWONE FILMAVOND 6+ / ZEPZONE
FILMAVOND – Mumbel is er klaar voor. Vanavond draaien we 
in de Zepzone een film: Happy Feet! De Recreatiebaasjes 
zorgen voor limonade en popcorn! Jullie hoeven er dus alleen 
maar te zijn en het feest kan van start gaan. Gaan we samen 
de avonturen van Mumbel bekijken?!

ZONDAG 9 MEI

10.00 – 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
EMOTIE KALENDER – Welke emoties zijn er allemaal? 
Het zijn er zo veel dat ik ze niet kan opnoemen. Hoeveel 
weet jij er? Op de emotie kalender kun je alle emoties 
kwijt, zodat je ze niet vergeet! De Recreatiebaasjes 
hebben de spullen klaargezet en staan er klaar voor. 
Jullie ook?
 
14.00 - 16.00 uur
BUITENGEWOON AFSCHEID! (AL) / VERZAMELEN 
ZEPZONE
UITZWAAIEN MET ZEP - Helaas zit de vakantie er alweer 
op. Zep en de Recreatiebaasjes hebben genoten. We 
hopen jullie snel weer te zien op Camping de Lakens. Dit 
is het moment om je laatste high five te geven of toch 
een dikke knuffel! Tot Snel!

RECREATIEPROGRAMMA

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

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

      START MEIVAKANTIE
   AFSLUITWEEKEND

*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.


