Recreatieprogramma
09 tot en met 13 Mei

Woensdag 9 mei
10:00 uur

11:15 uur

Plaats: Pipowagen
Heb jij je knuffel of pop meegenomen op
vakantie? Kom dan naar het spreekuur van de
poppendokter! Misschien heeft je knuffel wel
ergens pijn of wil je weten of je pop nog gezond
is? Kom naar het spreekuur van de
poppendokter, deze zorgt ervoor dat je
lievelingsknuffel weer helemaal gezond wordt!

KIDSCLUB: Lammetje
Plaats: Molenhoek
Zo schattig al die lammetjes in de wei. Wil jij er
ook wel eentje? Dat kan kom vandaag bij de
KIDSCLUB dan maken we er een!

11:30 uur

Dieren voeren
Plaats: Kinderboerderij
De dieren hebben honger en moeten nog eten!
Neem jij ook een broodje mee voor de dieren?
Dan gaan we ze samen voeren

14:00 uur

14:00 uur

13:00 uur

15:00 uur

EMS Reggestroom

16:00 uur

Plaats: Insteekhaven
De schipper staat al klaar! Ahoy, varen jullie
mee om samen te genieten van de prachtige
Regge.
Volw. €4.50
Kind. €1.50
15:30 uur

Kinderbingo
Plaats: Reggezaal
Doe jij ook mee? Er zijn hele leuke prijsjes te
winnen!
Kaartjes kosten € 1,50

19:00 uur

€3,00 per kind
19:00 uur

20:00 uur

10:00 uur

Een show van antieke tractoren en stationaire
motoren.
Maak je toch liever een ritje met zo'n oude trein?
Er vertrek er elk heel uur één.
Markeloseweg 78b, 7461PB Rijssen

Lasergamen! (voor 12+)
Plaats: Terras Dinercafé
Wie schiet jij "af"? Laat je kunsten zien en
probeer zoveel mogelijk andere spelers van het
andere team te raken met jouw lasergun!

KIDSCLUB: Molen

TIP van de dag! Show bij Rijssens
Leemspoor

Lasergamen! (tot 12 jaar)
Plaats: Terras Dinercafé
Wie schiet jij "af"? Laat je kunsten zien en
probeer zoveel mogelijk andere spelers van het
andere team te raken met jouw lasergun!

21:00 uur

Plaats: Molenhoek
Heb je die grote molen ook gezien toen je de
camping op reed?
Knutsel er vandaag een bij de KIDSCLUB die je
mee kunt nemen naar huis

Kindertheater!
Plaats: Molenhoek
Kom gauw, en zie wat jouw campingvriendjes
nu weer gaan beleven!

Plaats: Pipowagen
Kom je ook lekker swingen? We dansen op de
leukste vakantiehits!

10:00 uur

Discobowlen
Plaats: Showbowling
Cool, we gaan discobowlen! Gooi jij de meeste
strikes?

Minidisco!

Donderdag 10 mei

Hutten bouwen
Plaats: Airtrampoline
Ga mee op avontuur in het bos? Vandaag ga je,
je eigen superhut gaan maken. Trek oude
kleding aan en stevige, dichte schoenen.
We vertrekken samen vanaf de airtrampoline
naar het bos

TIP van de dag! De roofvogelshow
Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 tot 15.00
uur vindt er een roofvogelshow plaats op het
grote grasveld bij de kinderboerderij in het
Volkspark te Rijssen.

14:30 uur

Het appel en ei ruilspel
Plaats: Airtrampoline
Welk team komt met het waardevolste product
terug? Het doel van het spel is om je appel of ei
elke keer weer voor iets waardevollers te ruilen.

Zitvoetbal
Plaats: Sportveld
Zitvoetbal? maar dat doe je toch staand....?

Poppendokter Spreekuur

Volwassen zijn ook welkom!

Vrijdag 11 mei
10:00 uur

KIDSCLUB: Eend
Plaats: Molenhoek
Alle eendjes zwemmen in het water. Kom jij er
eentje knutselen vandaag?

13:00 uur

TIP van de dag! Kermis in Nijverdal
Van 8 t/m 11 mei is er een kermis op het
marktplein in Nijverdal.
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13:30 uur

Crazy 88 game

Zaterdag 12 mei

Plaats: Airtrampoline
Crazy? Ben jij er klaar voor? Een spel met 88
gekke opdrachten! welk team voert de meeste
opdrachten uit?
14:00 uur

TIP van de dag! Vroege Natuurvaart
Met de Enterse Zomp
Geniet in de ochtendgloren van de natuur vanaf
het water!

TIP van de dag! Kindermiddag 4 of 'n
rij in Nijverdal

Voor de natuurliefhebbers en de vroege
opstaanders is om zeven uur ’s morgens een
vaartocht over de rivier de Regge met de
Enterse Zomp.

Grandcafé TOITOI organiseert een
kindermiddag van 14.00 - 17.00 uur met
kindershow, sprinkussen, entertainment en
disco!

Het vertrek is vanaf het haventje bij de Pelmolen
in Rijssen.
Opgave via Tourist Info Wierden-Enter, tel.
0546-574911.

Willem Alexanderstraat 9a, 7442 Nijverdal
Voor meer info: http://grandcafetoitoi.nl/agenda/
14:30 uur

Trefbal
Plaats: Sportveld
Kun jij goed mikken of ontwijken? Dan moet je
zeker komen naar deze sportieve activiteit!

15:30 uur

19:00 uur

11:45 uur

Levend Kwartetten
Plaats: Airtrampoline
Bij dit kwartet kun je niet stil blijven zitten. Wie
heeft als eerste kwartet?

13:00 uur

We lopen vanaf de airtrampoline samen naar
het bos. Dus trek je oude dichte schoenen aan
:)

14:00 uur

Plaats: Terras Dinercafé
Kijk jij mee? De goochelaar zal je op komische
wijze verrassen, verbazen en vermaken! Je
gelooft je eigen ogen niet!

Kampvuur
Plaats: Strandje bij de Regge
We maken een kampvuur bij de Regge! Kom je
er bij zitten? Wij zorgen voor iets lekkers.

Rondje over de Regge!
Plaats: Insteekhaven
Als afsluiter van een super vakantie mag je
samen met je vriendjes en vriendinnetjes mee
op de boot!
Schrijf je in voor vrijdag 17.00 bij de receptie of
de winkel.

15:30 uur

Voetbal
Heb jij altijd wel zin in en potje voetbal?
Kom dan vanmiddag gezellig met ons meedoen!

16:30 uur

Ook worden er leuke ballonnen gemaakt voor
de aller kleinste!
22:00 uur

Landverovertje!
Plaats: Airtrampoline
Heb jij als eerste 10 landen veroverd?

Minidisco!

Goochelaar

Fotoshoot met Eeky
Plaats: Airtrampoline
Eeky wil van ieder vakantievriendje een foto in
zijn plakboek! Kom je ook? Misschien durf jij
hem wel een handje of een knuffel te geven!

Plaats: Pipowagen
Kom je ook lekker swingen? We dansen op de
leukste vakantiehits!
20:00 uur

KIDSCLUB: Moederdag knutsel!
Plaats: Molenhoek
Het is bijna moederdag! Vandaag maken we
een knustel speciaal voor jullie mama's. Kom jij
ook?

Dieren voeren
Plaats: Kinderboerderij
De dieren hebben honger en moeten nog eten!
Neem jij ook een broodje mee voor de dieren?
Dan gaan we ze samen voeren

16:00 uur

10:00 uur

Zwembadspelletjes
Plaats: Zwembad
Allemaal verschillende spelletjes in het water! Je
moet wel je zwemdiploma hebben.

18:30 uur

Kindertheater!
Plaats: Molenhoek
Kom gauw, en zie wat jouw campingvriendjes
nu weer gaan beleven!

19:00 uur

Valkerij
Plaats: Strandje bij de Regge
Kom gezellig kijken naar de valken van
Valkenier Gerrit Zandvoort en maak een gave
vakantie foto!
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19:30 uur

Roofvogel show!
Plaats: Strandje bij de Regge
Kom je ook kijken naar een roofvogel show?
Maak een gave vakantie foto die je niet wilt
missen!
Om 19.30 zal Gerrit Zandvoort uit Rijssen een
voorlichting geven over deze fascinerende
vogels!

20:30 uur

Weerwolven
Dit spannende en geheimzinnige spel zorgt voor
veel mysterie. Wie is toch wie?

Zondag 13 mei
09:00 uur

Vrije dag recreatieteam
Vandaag is het recreatieteam vrij maar morgen
zijn ze weer fris en fruitig van de partij!

11:00 uur

Kerkdienst
Plaats: Witte tent
Deze kerkdienst start 11:00 bij de witte tent en
iedereen is welkom.
Voortganger: Ds. W. Oosterhof
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