Recreatieprogramma
31 Maart tot en met 02 April

Zaterdag 31 maart
09:00 - 17:00 uur

10:00 - 11:30 uur

Zondag 1 april

Tip van de dag! Zaterdagmarkt

Familiespeurtocht

Middenin het centrum van Rijssen bevindt zich
iedere zaterdag van 9:00 t/m 17:00 uur een
grote markt.

Receptie
Er is een vandaag voor jullie een
familiespeurtocht uitgezet. De route is deels
langs de Regge en ongeveer 2,3 km lang.
Jullie kunnen bij de receptie de route met de
opdrachten ophalen.

KIDSCLUB: Broeikas
Molenhoek
Vandaag gaan we een broeikas maken van een
eierdoos. Ben jij al een beetje nieuwsgierig
geworden? Kom dan gezellig knutselen
vandaag! We hebben de ranja al voor je
klaargezet.

12:00 - 12:15 uur

Dierenvoeren

Wanneer jullie weer terug komen ligt er een echt
speurdiploma klaar bij de receptie.
Deze activiteit is op eigen initiatief.
10:00 uur

13:15 - 13:45 uur

Stoepkrijten
Airtrampoline
De stenen bij de airtrampoline zijn nog een
beetje saai vinden jullie ook niet? Wij hebben
jullie hulp nodig om deze stenen een beetje op
te vrolijken! Help je mee?

14:00 - 15:00 uur

Het Speelbospad is gratis toegankelijk, een
routebeschrijving is tegen geringe betaling
verkrijgbaar bij het Buitencentrum, tevens
startpunt van de route.

Levend kwartet
Airtrampoline
Ben jij super snel en houd je van spelletjes dan
is dit zeker iets voor jou! We gaan levend
kwartet spelen doe je mee?

14:00 - 15:00 uur

Opgeven kan bij de receptie
15:30 - 16:30 uur

Land verovertje
Sportveld
Bij land verovertje draait het erom wie als eerste
10 landen heeft. Ken je het nog niet? Geen
probleem we leggen het je graag uit!

17:30 - 18:00 uur

Minidisco!
Pipowagen
Houden jullie ook zo van dansen en springen?
Vanavond kunnen jullie al je energie kwijt bij de
minidisco!

18:30 - 19:30 uur

Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
Tel:0548-612711

EMS Reggestroom
Insteekhaven
De schipper staat al klaar! Ahoy, varen jullie
mee om samen te genieten van de prachtige
Regge.
Volw. €4.50
Kind. €1.50

Kampvuur
Strandje bij de Regge
Wij steken ons paasvuurtje al een dag eerder
aan :)
Die overheerlijke gesmolten marshmallows wil
je toch niet missen!

Tip van de dag! Speelbospad
Bij het Buitencentrum Nijverdal, ligt een 2 km
lang speelbospad, waarlangs je hutten mag
bouwen en waar je een dassenburcht binnen
kan. Het speelbospad maakt natuur pas écht
leuk voor kids. Het wandelpad aan de voet van
de Sallandse Heuvelrug is speciaal voor
kinderen aangelegd. Wandelen staat hier dus
niet voorop, laat dát maar aan vaders en
moeders over. In het speelbos draait het om…
spelen natuurlijk!

Kinderboerderij
De dieren in de kinderboerderij hebben honger
en vandaag mogen jullie helpen voeren. Kom jij
ook?

Ma t/m zo van 10.00 tot 17.00 uur.
11:30 - 14:30 uur

Zoektocht naar het GOUDEN EI
Receptie
De paashaas is langs geweest en heeft allemaal
eieren verstopt over het hele park. Maar er is
wel één hele speciale, HET GOUDEN EI! Ben jij
diegene die hem vind?
De vinder van het gouden ei kan een prijs
ophalen bij de receptie.
Heb je 5 normale eieren gevonden dan ligt er
ook een cadeautje voor je klaar bij de receptie.
Max. 5 eieren per persoon.
Deze zoektocht is op eigen initiatief. Kijk bij de
receptie voor het 5 stappen plan voor de
zoektocht naar de eieren. HEEL VEEL
SUCCES!
Als het gouden ei is gevonden wordt dit
aangegeven bij de receptie.
Je gevonden eieren kun je nu zo meenenmen
naar de Molenhoek om ze te versieren :)
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11:30 - 14:00 uur

Knutselmiddag!
Molenhoek
Tijdens de Paasbrunch is er voor de kinderen
een knutselparadijs in de Molenhoek. De
kinderen die niet aan de Paasbrunch
deelnemen zijn ook welkom.

21:00 uur

Tip van de dag! Paasvuur
In de omliggende plaatsen worden vanavond
om 21.00 uur de paasvuren aangestoken. Zowel
Rijssen, Enter, Holten en Nijverdal.
Er is ook een mogelijkheid om een
paasvurenroute in de nabije omgeving te rijden.
Deze wordt elk jaar georganiseerd en is zowel
voor de auto en de fiets.
Deze routes kunt u
tijdens openingstijden gratis afhalen bij de
receptie.

Maandag 2 april
11:00 - 12:00 uur

EMS Reggestroom
Insteekhaven
De schipper staat al klaar! Ahoy, varen jullie
mee om samen te genieten van de prachtige
Regge.
Volw. €4.50
Kind. €1.50
Opgegeven kan bij de receptie

11:30 uur

Paasmiddag!
Molenhoek
Vandaag maken we er echt een feestje van! We
zijn namelijk vrij van school, het is lente, we zijn
op vakantie of gewoon lekker een dagje naar de
camping. Genoeg redenen voor slingers,
schmink, knutselen, cupcakes versieren en om
lekker snoepen! Je bent welkom vandaag in de
Molenhoek vanaf 11.30 uur.

12:00 uur

Tip van de dag! Holterberg (circa 15
km vanaf de camping)
Moeder kip heeft met haar kuikens het
natuurmuseum op de Holterberg gevonden.
Maar er zijn kuikens ontsnapt! De kinderen gaan
op zoek naar de verdwaalde kuikens. In het bos
van Daantje Das is er op eerste en tweede
paasdag een eier-zoekwedstrijd. Wie snoept
daar van de eieren? Na afloop krijgen de kids
van de paashaas iets lekkers.
Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar zijn er
bovendien verschillende spannende
speurtochten kris kras door het museum.
Natuurdiorama Holterberg – Holterbergweg 12 –
7451 JL – Holten – t: (0548) 36 19 79
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