Recreatieprogramma
28 April tot en met 09 Mei

Zaterdag 28 april
09:30 uur

14:00 uur

10:00 uur

Strandje bij de Regge
We gaan gave zandkastelen bouwen! Wordt het
een mooi sprookjeskasteel of een spookslot? Je
mag het allemaal zelf weten! We vertrekken
vanaf de airtrampoline samen naar het strandje!
Als je zelf een schep hebt, neem die dan mee!

TIP VAN DE DAG: Straattheater
Rijssen
Tijdens de zaterdagmarkt zorgt Straatfestival
voor extra gezelligheid. Op verschillende
plekken in het centrum van Rijssen zullen van
13.00 tot 17.00 uur spectaculaire optredens te
zien zijn.

16:00 uur

Dieren voeren
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

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

15:30 uur

Allerlei spelletjes met de voetbal

19:00 uur

Dinsdag 1 mei
10:00 uur

13:00 uur

Vrije dag recreatieteam
13:00 uur

KIDSCLUB: Schildpad

Holterbergweg 12, 7451JL Holten
€ 4,00 Entreeprijs
11:45 uur

13.00-16.00 uur
Vertrektijden elke heel uur.
Opstapplaats Markeloseweg 78b Rijssen

TIP van de dag! Nature experience
voor kids
Natuurmuseum Holterberg organiseert een
“Nature Experience” tocht op de Holterberg.
Levenslustige buitenkinderen ervaren hoe
minimonsters, vogels en zoogdieren in het bos
leven.

14:30 uur

Oud Hollandse Spelletjes
Airtrampoline
Hoelahoepen, touwtje springen, sjoelen en nog
veel meer ben jij benieuwd naar de spellen die
ze vroeger speelden? We zouden het super
leuk vinden als jij ook komt!

16:00 uur

Trefbal!
Sportveld
We spelen allerlei soorten trefbal op het
sportveld! Kom gezellig meedoen!

Fotoshoot met Eeky
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!

TIP van de dag! Rijssens Leemspoor
Treinrit
In Rijssen, aan de voet van de Rijsserberg, ligt
een traject van een smalspoor waar zo'n 100
jaar geleden de steenfabrieken hun grondstof
op vervoerden. U kunt dit spoor bezichtigen en
er een ritje op maken.

Molenhoek
Het is een sloom dier met een schild. Een
schildpad natuurlijk. Vandaag bij de knutselclub
maken we er eentje.
11:00 uur

Schiminken, stoepkrijten en
figuurballonen
Airtrampoline
Wil jij een stoere tijger worden of liever een
mooie prinses. Het kan vandaag allemaal! We
hebben ook super mooie ballonnen voor je en
mag je helpen de straat te versieren!

Maandag 30 april
10:00 uur

KIDSCLUB: Vlieger
Molenhoek
Kijk daar boven in de lucht, een vlieger met
super mooie kleuren!

Zondag 29 april
Vandaag is het recreatieteam vrij maar morgen
zijn ze weer fris en fruitig van de partij!

Minidisco!
Molenhoek
Kom je ook lekker swingen? We dansen op de
leukste vakantiehits!

Sportveld
We doen leuke voetbalspelletjes!

09:00 uur

Vlaggenroof
Airtrampoline
Aanvallen en verdedigen, daar gaat het om bij
dit spel. Roof met ons mee! We verzamelen bij
de airtrampoline en lopen dan samen naar het
bos.

KIDSCLUB: Zon
Molenhoek
Kom gezellig knutselen bij de knutselclub we
maken een zon vandaag!

13:00 uur

Zandkastelen bouwen!

19:00 uur

Kindertheater!
Molenhoek
Kom snel naar de Molenhoek, en zie wat jouw
campingvriendjes nu weer gaan beleven!
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20:00 uur

Kampvuur

11:45 uur

Strandje bij de Regge
We maken een kampvuur bij de Regge! Kom je
er bij zitten?

Woensdag 2 mei
10:00 uur

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!
13:30 uur

KIDSCLUB: Egel

Water, Spons en Vuur
Airtrampoline
Het spel wat we gaan spelen is een soort leven
steen papier schaar! Ben jij er klaar voor? Kom
gezellig meedoen!

14:00 uur

14:00 uur

15:00 uur

16:00 uur

19:00 uur

EMS Reggestroom

20:00 uur

Insteekhaven
De schipper staat al klaar! Ahoy, varen jullie
mee om samen te genieten van de prachtige
Regge.
Volw. €4.50
Kind. €1.50
15:00 uur

Siamees voetbal

Meer informatie is te vinden op:
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/salla
nd/schemerwandeling-over-de-sallandse-heuvel
rug

Minidisco!
Molenhoek
Kom je ook lekker swingen? We dansen op de
leukste vakantiehits!

20:00 uur

Filmavond!
Molenhoek
We gaan met z'n alle naar een super gave film
kijken die jullie mogen uitkiezen. Wij zorgen dat
er drinken en snacks zijn. De film is voor 10+.

Vrijdag 4 mei
09:00 uur

KIDSCLUB: Vissen
Molenhoek
Altijd al een vis willen vangen. Wij zorgen er
vandaag voor dat je beet hebt! We knutselen
vandaag een vishengel met een kleurrijke vis
eraan.

KIDSCLUB: Bloemen en bijen
Molenhoek
Wat zit er nu op die mooie bloem? Zoem zoem
het is een bij.
Knutsel vandaag een super mooie bloemen en
bijen.

Donderdag 3 mei
10:00 uur

TIP van de dag! Op pad in de
schemering
Langzaam zakt de zon onder, het wordt
schemer. De natuur komt tot rust, een laatste
vogel zingt zijn lied. Maar niet alle dieren gaan
slapen: de nachtdieren komen tevoorschijn. Wie
weet hoor of zie er nog nachtdier. Een
wandeling door stille bossen naar de
uitgestrekte heidevelden. Een mooie afsluiting
van je dag.

Sportveld
Voetballen met vier benen? Doe mee met het
lastige, maar hilarische spel Siameese voetbal!
19:00 uur

Kindertheater!
Molenhoek
Kom snel naar de Molenhoek, en zie wat jouw
campingvriendjes nu weer gaan beleven!

Adres: Albertsdijk 20, Rijssen
14:30 uur

Discobowlen
Showbowling
Cool, we gaan discobowlen! Gooi jij de meeste
strikes? Neem je vader/moeder, opa of oma
mee en versla ze allemaal! €3,- per persoon.

TIP van de dag! Roofvogelshow
Vanmiddag van 14.00-15.00 uur is er een gave
roofvogelshow in het Volkspark in Rijssen. Ben
jij benieuwd? Neem dan een kijkje!

Cupcakes versieren
Molenhoek
Vind jij cupcakes ook zo lekker? Kom dan
gezellig cupcakes versieren, en maak de
mooiste cupcake! Dat wordt smullen!

Land verovertje
Airtrampoline
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!

Frisbeegolf
Airtrampoline
Zoek dekking! Er vliegen frisbees over de hele
camping. Probeer de frisbee in zo weinig
mogelijk worpen in de hole te gooien. De hele
camping is een golfbaan geworden, dus je bent
gewaarschuwd!

Molenhoek
Het dier dat we vandaag gaan knutselen is een
egel! Hoeveel stekels krijgt die van jou?
13:00 uur

Fotoshoot met Eeky

11:00 uur

Dieren voeren
Kinderboerderij
De dieren hebben honger en moeten nog eten!
Neem jij ook een broodje mee voor de dieren?
Dan gaan we ze samen voeren
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11:00 uur

TIP van de dag! 4 mei Herdenking
Holten Canadese Begraafplaats
Elk jaar op 4 mei om 11.00 uur wordt er op de
Canadese Begraafplaats in Holten een
herdenking gehouden voor de gevallen
oorlogsslachtoffers.

15:00 uur

Airtrampoline
Hou jij ook zo van verstoppertje en een bal?
Dan is dit spel echt iets voor jou!
19:00 uur

Ratten en raven
Sportveld
Bij dit spel moet je goede schoenen aan. Je
moet namelijk heel hard kunnen rennen.
Ondertussen moet je ook nog heel goed kunnen
luisteren. Kortom een superspannend spel!

14:00 uur

15:00 uur

Kaarten kunnen worden gekocht bij
binnenkomst.

Zondag 6 mei
09:00 uur

Maandag 7 mei
10:00 uur

11:45 uur

TIP van de dag! Bevrijdingsdag
Enschede
Voor jong en oud en voor ieder wat wils! De
tiende editie van Bevrijdingsdag Enschede
belooft een gigantisch spektakel te worden.

13:00 uur

12:00 uur

14:00 uur

14:30 uur

Kano competitie
Insteekhaven
Het enige waar jij voor hoeft te zorgen is, dat je
zo snel mogelijk naar de overkant komt. Zit jij in
het winnende team?

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

Poppendokter Spreekuur
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!

Schipper mag ik overvaren?!
Airtrampoline
Hoe we in dit gezellige spel over gaan varen zie
je vanmiddag. Als er nog tijd over is doen we
nog veel meer andere leuke spelletjes.

KIDSCLUB: Masker
Molenhoek
Een leeuw, een aap, een kikker een kat ik zie ze
allemaal. Welk dier wordt jij?

Fotoshoot met Eeky
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!

Drienerlolaan 2, 7522 NB Enschede
10:00 uur

KIDSCLUB: Armbandjes en
Vliegtuigjes
Molenhoek
Voor de meiden hebben we vandaag kraaltjes
en touwtje waarmee ze hun eigen armbandje
kunnen maken.
De jongens kunnen vandaag stoere vliegtuigen
maken.

Molenhoek
Kom je ook lekker swingen? We dansen op de
leukste vakantiehits!

09:00 uur

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

Minidisco!

Zaterdag 5 mei

Bingo
Reggezaal
De zaal is open om 20.00 uur.
Tijdens de bingo is de binnenspeeltuin gesloten!

Hutten bouwen
Airtrampoline
Ga mee op avontuur in het bos. Je mag je eigen
superhut gaan maken. Trek oude kleding aan
en stevige, dichte schoenen.
We verzamelen bij de airtrampoline en lopen
dan samen naar het bos.

19:00 uur

20:30 uur

Ballon trappen
Sportveld
We binden een ballon aan je been, maar pas op
dat hij niet kapot getrapt wordt!

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

Adres: Eekhoornweg 10, 7451 HR Holten
13:00 uur

Buskruit

19:00 uur

Minidisco!
Molenhoek
Kom je ook lekker swingen? We dansen op de
leukste vakantiehits!

Dinsdag 8 mei
10:00 uur

KIDSCLUB: Fotolijstje
Molenhoek
Als aandenken aan een superleuke vakantie
maken we vandaag een fotolijstje :)
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13:00 uur

Dolle Dieren Speurtocht
Airtrampoline
Wie weet er het meeste over dieren? Test het
met deze leuke speurtocht over dieren! Het
wordt dolle pret met de Dolle Dieren Speurtocht!

14:00 uur

Omgekeerd Verstoppertje
Airtrampoline
Wie kan zich voor de rest van de groep
schuilhouden? We spelen verstoppertje maar
dan wel op een heel andere manier.

15:00 uur

Slagbalfrisbee
Airtrampoline
Het lijkt een hele boel op slagbal, alleen nu met
een frisbee. Laat je beste worp zien en doe
mee!

18:30 uur

Allerlei spelletjes met de voetbal
Sportveld
We doen leuke voetbalspelletjes!

Woensdag 9 mei
10:00 uur

KIDSCLUB: Lammetje
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
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

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

14:30 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

15:30 uur

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

19:00 uur

Minidisco!
Molenhoek
Kom je ook lekker swingen? We dansen op de
leukste vakantiehits!
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