
Ga jij samen met de Recreatiebaasjes plezier maken?

      START MEIVAKANTIE

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

VRIJDAG 23 APRIL

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 kun je de 
Recreatiebaasjes leren kennen! Ik heb er al zin in! 
Jullie ook?

ZATERDAG 24 APRIL

10.00 – 12.00 uur
BUITENGEWOON KIDS BOOTCAMP 4+ /
BUITENPODIUM
BOOTCAMP KIDS – Ben jij een echte beweeg 
fanaat? Wij zijn er klaar voor om deze dag sportief 
te beginnen. De Recreatiebaasjes hebben een hele 
Bootcamp gemaakt voor jullie. Klaar voor de start 
GO!  

14.00 – 16.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF 4+ / VERZAMELEN 
ZEPZONE
ZIGZAG – Kennen jullie de camping al op je 
duimpje? Zep woont hier al jaren maar weet veel 
plekken niet altijd te vinden. Gelukkig weten de 
Recreatiebaasjes precies waar ze moeten zijn. In dit 
doldwazen spel gaan jullie de camping helemaal 
leren kennen. Komen jullie Zep helpen en de 
camping leren kennen?

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?

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. 

RECREATIEPROGRAMMA

       BEWEEG MEE

Zep neemt cadeautjes en een echte Zep 
taart mee. Meer informatie vind je op de 
website of mail naar
recreatie@campingdelakens.nl

*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.

MAANDAG 26 APRIL

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON RELAXED 4+/ VERZAMELEN ZEPZONE
KIDS YOGA – Onder begeleiding van een professionele 
yoga lerares gaan we sportief ontspannen. Zij gaat jullie 
en de Recreatiebaasjes laten zien en ervaren wat Yoga is. 
En we zullen natuurlijk ook lekker kunnen kletsen! Papa en 
mama kunnen natuurlijk zelf ook Yoga gaan doen. Of 
genieten van een kopje koffie of thee bij Gestrand!
 
10.00 – 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF 4+ / ZEPZONE
DINO KIDS – Deze mega dieren liepen vroeger gewoon 
door het land heen. Zep wordt graag voorgelezen uit de 
boeken over Dino's en de avonturen die er toen beleefd 
werden, maar hoe zien die beesten er eigenlijk uit? De 
spullen staan klaar! Laten we Dino's maken. Zien we je zo?
 
14.00 - 16.00 uur
BUITENGEWOON ACTIEF (AL) / VERZAMELEN ZEPZONE
STRAND UITDAGING – Klaar voor de start! Go!! De 
Recreatiebaasjes gaan naar het strand om daar de 
uitdaging aan te gaan. We hebben allemaal games die we 
gaan spelen op het strand. Mogen jullie ook mee?
 
15:00 – 16:30
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
LASERGAME (AL) / ZEPZONE
LASERGAME – Wauw het is net een computerspel, maar 
dan in het echt. De hele Zepzone is omgetoverd tot een 
echt speelveld. De Recreatiebaasjes staan klaar om je alle 
tips te geven en lekker te gaan spelen! Vergeet je niet in te 
schrijven voordat we beginnen. Dit kan via de website. 
Vragen kan je altijd stellen via 
recreatie@campingdelakens.nl. We zullen tijdvakken 
maken, zodat je ook tegen je eigen leeftijd speelt!

ZONDAG 25 APRIL

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
FRISBEE GAAF – Vandaag heeft Zep super veel zin om 
met frisbees aan de slag te gaan. Alleen zien de meeste 
frisbees er zo saai uit. Daarom gaan de Recreatiebaasjes 
alle frisbees op pimpen! Komen jullie ook je eigen frisbee 
maken? Natuurlijk mag je deze frisbee ook meenemen 
naar huis!
 
14.00 – 16.00 uur
BUITENGEWOON SPORTIEF 4+ / BEACHVOETBALVELD
FRISBEE – Het is tijd om helemaal gek te gaan! De frisbee 
die je vanochtend hebt gemaakt, gaan we nu echt testen. 
Gaat het jou lukken om heel ver te komen en misschien 
wel te winnen samen met papa of mama? Komen jullie 
ook een gooi wagen?
 
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 – Alex de Leeuw is er klaar voor. Vanavond 
draaien we in de Zepzone een film! Madagascar 2. 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 Alex 
de Leeuw bekijken?!
 
19.00 – 20.00 uur
BUITENGEWOON SPORTIEF 4+ / BEACHVOETBALVELD
BEACHVOETBAL – Het is tijd om helemaal gek te gaan! 
We gaan voetballen als Messi en Ronaldo bij elkaar. Dit 
doen we natuurlijk helemaal als onszelf. Lekker met de 
voetjes het zachte zand in. Kunnen jullie de 
Recreatiebaasjes verslaan?

DINSDAG 27 APRIL - KONINGSDAG

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
STRANDBAL VET – De Recreatiebaasjes 
hebben super veel strandballen! Wij willen 
samen met jullie vandaag deze strandballen 
omtoveren tot je eigen strandbal. Zo heb jij 
ook een echte blikvanger op het strand. De 
Recreatiebaasjes zullen jullie helpen met het 
pimpen! Vergeten jullie niet er een voor Zep 
te maken?
 
14.00 - 16.00 uur
BUITENGEWOON ACTIEF (AL) / 
VERZAMELEN ZEPZONE
ALLE  BALLEN – Alle Ballen verzamelen! Weet 
jij ook soms niet in welke sport of spel je zin 
hebt? Dit hebben de Recreatiebaasjes 
vandaag ook. Daarom pakken we alle ballen 
bij elkaar en gaan we elke balsport spelen in 
een groot spel. 

Ben jij benieuwd hoe dat gaat worden? Kom 
naar de Zepzone daar verzamelen we!  

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
KONINGSGAME 4+ / ZEPZONE
KONINGSGAME – Het is vandaag natuurlijk 
Koningsdag. Dit betekent dat we ook een 
Koningsgame moeten spelen. Deze game 
wordt supertof. Er zit van alles in dit spel; van 
QR-codes tot het ontdekken van geuren en 
smaken. Ben jij de ontdekkoning?

WOENSDAG 28 APRIL

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
SPORTOUTFIT – Vanavond is het tijd voor 
Olympia 2021! Dit kan natuurlijk niet zonder je 
eigen sport T-shirt! Vandaag gaan de 
Recreatiebaasjes daarom aan de slag met 
jullie om een eigen shirt te maken! Heb je nog 
een oud shirt liggen? Dan mag je die 
natuurlijk meenemen. Heb je die niet? Niet 
getreurd, wij hebben vast nog wel een    
T-shirt liggen! Kom je ook?
 
14.00 - 16.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
TEAM VLAGGEN – Net als elk land bij de 
Olympische Spelen hebben ook wij onze 
eigen vlag nodig. De Recreatiebaasjes 
hebben alle spullen in huis gehaald om dit 
mogelijk te maken. Kom jij ook je eigen vlag 
ontwikkelen?

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
OLYMPIA CHALLENGES 2021 4+ / ZEPZONE
OLYMPIA CHALLENGE – Eindelijk is het zo ver 
Olympia 2021 staat voor de deur. Het is tijd 
om je T-shirt te laten stralen en je vlag te 
laten wapperen in de wind. We gaan 
meerdere spellen spelen; weet jij de snelste 
tijden neer te zetten? Misschien win je dan wel 
een echte beker! Maar dit is niet het 
belangrijkste, want meedoen is al een hele 
toffe ervaring!

DONDERDAG 29 APRIL

10.00 - 12.00 uur
BUITENGEWOON CREATIEF (AL) / ZEPZONE
TROFEE – Gister geen beker gewonnen. Toch 
ben jij een kampioen! De Recreatiebaasjes 
vonden het ook niet leuk dat ze niet 
gewonnen hebben. Dus willen ze graag een 
eigen Trofee maken. Je kan er een maken 
voor jezelf of voor je vader, moeder, oma of 
opa. Zep maakt er ook een jij ook?
 
14.00 - 16.00 uur
BUITENGEWOON ACTIEF (AL) / SPEELTUIN
SPEELTUIN EXPEDITIE – Het is tijd dat alle 
Recreatiebaasjes de speeltuin in duiken! 
Volgens mij kennen ze de speeltuin nog niet 
helemaal. Gaan jullie hun laten zien welke 
geheime tunnels er zijn? En hoe hard jij van 
de glijbaan kan? 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?
 
19.30 - 21.00 uur
BUITENGEWOON ACTIEF 4+ / ZEP ZONE
BREAKDANCE – YEAH! Het is tijd voor de 
breakdance workshop. Heb jij er ooit al eens 
van gedroomd om dit goed te kunnen? Nu is 
jouw moment. Er komt een professionele 
breakdancer ons alle kleine kneepjes van het 
vak laten zien. Ben jij er klaar voor?


