
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Lieve seizoenkampeerder, 
 
Het hoogseizoen staat voor de deur! Kijkt u daar ook zo naar uit? 
Graag brengen wij u de laatste nieuwtjes, leuke (uit) tips voor de komende periode en delen 
wij input die wij ook vanuit onze gasten hebben gekregen. Veel leesplezier. 
 

Bezoek 
Wanneer u bezoek ontvangt dan vragen wij het bezoek te parkeren bij het sportveld, achter 
de eerste slagboom op de Voerbaan. Wilt u eraan denken uw bezoek niet door te laten rijden 
tot de kampeerplaats? En ook niet te laten parkeren op privé parkeerplaatsen? Deze 
parkeerplaatsen behoren bij seizoenplaatsen, en zijn gereserveerd voor deze gasten. 
Namens ons, maar ook de medekampeerders: heel hartelijk dank  
 
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, is dit seizoen het voormalige Camperveld ook in gebruik 
als parkeerplaats. Hier mag bezoek uiteraard ook parkeren. 
 

Snelheid 
Wist u dat de maximum snelheid op het terrein 10 km/u is? Vanwege spelende kinderen, 
mensen die wandelen of te fiets zijn, vragen wij u deze snelheid niet te overschrijden. 
 

Yogaweekenden 
Dit seizoen introduceren wij onze yogaweekenden. Mocht u hier 
als seizoenkampeerder, ook interesse in hebben, dan horen wij 
het graag. Om u verder te informeren, mail naar: 
wellnessaanzee@campingdelakens.nl  
Voor alle informatie over dit super leuke, ontspannende 
weekend, kijk hier.  
 
 

Welkomsttijden Gestrand 
Vanaf 1 juli is Gestrand dagelijks vanaf 10.00 uur open. Hieronder ziet u terug, waar u 
wanneer, precies terecht kunt! Wilt u een tafel reserveren, dan kunt u bellen met:  
06-13130605. Geniet!  
 
 
 
 
 

mailto:wellnessaanzee@campingdelakens.nl
https://www.campingdelakens.nl/yogaweekend


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borrelpop 
Na een fantastische eerste Borrelpop op zaterdag 7 mei, staat de eerstvolgende editie 
gepland voor donderdag 14 juli, tussen 16.00 en 21.00 uur. De locatie zal wederom zijn, 
buiten bij Gestrand. Laten we duimen voor een zonnetje, en net zo’n geweldige editie als de 
eerste van dit seizoen!  
 
Noteer ook alvast de overige data in uw agenda: donderdag 21 juli, donderdag 28 juli, 
donderdag 4 augustus & donderdag 11 augustus. Wanneer de programmering bekend is, 
dan kunt u deze terugvinden in de badhuizen. We gaan er uiteraard vanuit dat het zonnetje 
zal schijnen. Mocht het nou toch wat minder weer zijn, dan zal Borrelpop verplaatst worden 
naar de binnenruimte van Zeps Zpeelzone (onder het restaurant). 
 

Recreatieteam 
Het hoogseizoen van 2016 wordt een groot feest!  
  
Vanaf 8 juli, 7 dagen per week, staat het Recreatieteam vol energie klaar om jong en oud 
een fantastische dag te bezorgen. Neem ook eens een kijkje bij de Zeps Zpeel Zone! 
 
Geen dag gaat er voorbij waarop er gedanst, geknutseld en gespeeld wordt. De hele dag 
door worden er verschillende activiteiten georganiseerd tot 12 jaar. Het Recreatieteam 
verzorgt activiteiten voor elk dagdeel. De activiteiten beginnen vanaf de recreatieruimte Zeps 
Zpeel Zone. De deuren worden dagelijks geopend om 10.00 uur en pas weer gesloten om 
21.30 uur, natuurlijk met pauzes ertussendoor. Bij de allerkleinste is ouderlijk toezicht 
gewenst. Elke ochtend kun je je spieren los dansen met Zep de Zeemeeuw tijdens de 
minidisco en knutselen tijdens Creativiteit (4-12 jaar). ‘s Middags is de recreatieruimte 
geopend voor de vrije inloop. Iedereen is welkom om te komen spelen. Volop vermaak in en 
rondom de recreatieruimte (alle leeftijden). Wanneer de avond valt worden er grote 
activiteiten georganiseerd zoals spectaculaire showavonden, discoavonden, speurtochten, 
musical, spooktochten en talentenjachten. Ook voor de kinderen die op zoek zijn naar meer 
avontuur en actie zijn meer dan welkom. Er worden elke week sporttoernooien 
georganiseerd en avontuurlijke activiteiten in de duinen. Het Recreatieteam is er dagelijks tot 
4 september. 
 

Zomerspektakel 
Ook dit jaar bieden wij het zomerspektakel aan. Hieronder vindt u de activiteiten terug: 
 
Maandagavond: Korren/Zeevissen 
Dinsdagavond: Mountainbiken 
Woensdagavond: Beachtennis 
Donderdagavond: mee met de Reddingsbrigade 
Vrijdagavond: Kampvuuravond 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdagavond: Pimp your Burger/Pizza 
Zondagavond Surfen of Suppen 
 

Tips op en rond de camping 
Naast ons eigen recreatieprogramma en Zomerspektakel zijn er in de omgeving ook tal van 
leuke activiteiten te doen. Hieronder vindt u een korte greep uit het overzicht. 
 
Zomermarkt Zandvoort, zondag 10 juli 
In het centrum van Zandvoort, ruim 300 kramen. Kom gezellig naar deze jaarmarkt, tussen 
10.00 en 18.00 uur. 
 
Parksessies Haarlem, vanaf 13 juli 
Parksessies is een creatief en kleinschalig festival in stadspark de Haarlemmerhout, vol 
kunst, theater en muziek in een zomerse picknicksfeer. Op vier woensdagavonden, drie in 
juli en één in augustus, wordt het park door lokale kunstenaars, theatermakers en 
muzikanten omgetoverd tot een zomerse happening waar Haarlemmers samen op 
picknickkleedjes bijeenkomen om zich te laten verrassen en te laten inspireren.  
Tijd: 17.00 – 23.00 uur. 
 
Haarlemse Honkbalweek 
Vanaf vrijdag 24 juli staat de Haarlemse Honkbalweek weer op het programma. Teams van 
Australië, Curaçao, Japan, Taipei en Nederland gaan de strijd tegen elkaar aan in het Pim 
Mulierstadion in Haarlem 

 
 
DTM 15-17 juli 
He circuit van Zandvoort staat dit weekend 
in het teken van de DTM races.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zandvoort A-live 17 juli 
Bij Strandpaviljoen Mango’s Beach Bar en Bruxelles aan Zee: zand tussen te tenen, en een 
heerlijke mojito in uw hand. Ziet u het al voor zich? Toegang is gratis.   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK Zandsculpturen Festival 
Vanaf 30 juli start het EK Zandsculpturen festival. 
Verdeeld over het Badhuisplein, Kerkplein en 
Raadhuisplein gaan de kunstenaars aan hun 
creaties werken. Het duurt tot 1 november. 
 
 
 
 
 
Haarlem Culinair 4 t/m 7 augustus 
Kom Culinair geniet in Haarlem! Verschillende restaurants uit Haarlem en omgeving 
presenteren zich tijdens dit evenement. Locatie: Grote Markt. 
 
 
Bezoekerscentrum Kennemerduinen 
Bij het bezoekerscentrum zijn alt van leuke activiteiten te doen. Voor de activiteiten kalender 
kijk hier.  
 
 

Tot slot…. 
 
Wist u dat….? 

- Wij er een nieuwe accommodatie bij hebben? Vanaf begin juli gaat onze Beachbus in 
de verhuur. 

- Wij vanaf dit seizoen een te gekke, nieuwe activiteit hebben: beachtennis! 
- De Wellnessbus tijdens het hoogseizoen dagelijks geopend is? Voor afspraken en 

het rooster kijk hier. 
- U bij het Bezoekerscentrum Kennemerduinen ook heerlijk kunt genieten bij ‘t Wed?  
- U uiterlijk eind september de uitnodiging kunt verwachten, per email, voor het seizoen 

2017? En u zich dan ook kunt aanmelden voor de winterstalling? 
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de Campingtalk aan Zee, dan horen wij het graag. U 
kunt een email sturen naar: seizoenkamperen@campingdelakens.nl 
 
Gezellige dag toegewenst en tot de volgende… Campingtalk! 
 

http://www.np-zuidkennemerland.nl/1407/activiteitenkalender
https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties/accommodatie/767/Beachbus
https://www.campingdelakens.nl/recreatie/activiteiten/activiteit/744/Beachtennis-clinic-bij-camping-de-Lakens
https://www.campingdelakens.nl/wellnessrooster
http://www.np-zuidkennemerland.nl/4377/bezoek-het-nationaal-park/struinen-en-zwemmen
mailto:seizoenkamperen@campingdelakens.nl


 

 

Liefs, team ‘de Lakens’ 


