Recreatieprogramma
13 tot en met 20 Juli

Vrijdag 13 juli
10:00 uur

11:00 uur

Plaats: Insteekhaven
De schipper staat al klaar! Ahoy, varen jullie
mee om samen te genieten van de prachtige
Regge.

KIDSCLUB: Ijsjes
Plaats: Reggezaal
We knutselen vandaag een ijsje met zoveel
bolletjes als jij wilt.
Hoeveel bolletjes passen er op jou ijsje?

11:45 uur

13:00 uur

Reserveren kan bij de recreatiebalie/winkel.
Voor campinggasten gratis

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!

11:45 uur

Tikspelletjes

13:15 uur

Volleybal

Stoepkrijten en spelletjes op de
airtampoline!
Plaats: Airtrampoline
Vanmiddag gaan we de stoep versieren en
leuke spelletjes spelen op de airtrampoline!
Kom jij ook?

19:00 uur

14:30 uur

21:00 uur

16:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

09:45 uur

20:00 uur

10:00 uur

Zondag 15 juli
TIP van de dag! Bowlen
Een middagje of avondje lekker bowlen? Dat
kan! Wie weet gooi jij wel een strike!
Reserveer een baan bij de receptie!
00:00 uur

KIDSCLUB: Slang
Plaats: Molenhoek
Wie maakt de langste, mooiste of gevaarlijkste
slang? Kom snel en leef je helemaal uit!

Bingo!
Plaats: Reggezaal
De zaal is open om 20.00 uur. Gonnie heeft de
prijzen weer ingekocht en staat er helemaal
klaar voor! We maken er een gezellige avond
van komen jullie ook?

Ochtendgymnastiek!
Plaats: Pipowagen
Vandaag warmen we lekker op tijdens onze
ochtendgymnastiek! Doe jij met ons mee?

Voetballen
Plaats: Sportveld
We gaan vanavond voetballen! Doe jij ook met
ons mee?

TIP van de dag! Zaterdagmarkt
Rijssen
Iedere zaterdag, de gehele dag, is er een markt
in het centrum.
De markt vindt plaats in het centrum van
Rijssen.

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

Zaterdag 14 juli
09:00 uur

Trefbal
Plaats: Sportveld
Kun jij hard gooien? Kom vanmiddag dan
samen met ons een potje trefballen.

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

Raten en Raven
Plaats: Airtrampoline
Ben je super snel? En kun je goed luisteren?
Kom naar de airtrampoline!

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

Schminken en Stoepkrijten
Plaats: Airtrampoline
Wat heb jij altijd al een keer willen zijn?
Spiderman, een leeuw, een konijn of een
prinses? Het kan vandaag allemaal!

Plaats: Sportveld
Versla met jouw team de tegenstander!
16:00 uur

Voorleeskwartier in de pipowagen!
Plaats: Pipowagen
We hebben leuke verhalen voor jou in de
pipokar! Kom jij ook?

Plaats: Sportveld
Allerlei leuke tikspelletjes voor jong en oud! Doe
gezellig mee, maar kijk uit dat je niet getikt
wordt!
14:30 uur

EMS Reggestroom

Vrije dag recreatieteam
Vandaag is het recreatieteam vrij. Maar morgen
zijn zij 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.
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Maandag 16 juli
09:00 uur

10:00 uur

Plaats: Strandje bij de Regge
Durf jij het aan? Voor de echte sportievelingen!
Nu de kids naar de knutsel zijn kunnen jullie
lekker even sporten.

TIP van de dag! De Museum Fabriek
Een museum waar het dwarrelende neusje van
de esdoorn ze doet denken aan de propellers
van een drone. Waar een luipaard in volle vaart
door een robot wordt opgejaagd.
Waar je je verbaast, leert, creëert, zaagt, tekent,
drukt, soldeert, monteert en codeert. Een
museum waar natuur, cultuur, kunst, techniek
en wetenschap één geheel vormen.

11:45 uur

Ochtendgymnastiek!
Plaats: Pipowagen
Vandaag warmen we lekker op tijdens onze
ochtendgymnastiek! Doe jij met ons mee?

10:00 uur

13:00 uur

11:45 uur

Dieren Voeren

14:00 uur

16:00 uur

15:30 uur

19:30 uur

Zwemdiploma verplicht.
20:30 uur

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

Woensdag 18 juli
TIP van de dag! Kinderboerderij
Dondertman

Volleybal
Plaats: Sportveld
Vanvaond gaan we met z'n alle volleyballen!
Doe jij ook een potje mee?

Gezellig een dagje weg? Kinderboerderij
Dondertman is dagelijks geopend! De
kinderboerderij ligt in Holten.
09:45 uur

Dinsdag 17 juli
09:45 uur

10:00 uur

KIDSCLUB: Lieveheersbeestje
Plaats: Molenhoek
Vandaag gaan we een lieveheersbeestje
knutselen. We vinden het super leuk als jij ook
komt!

Ochtendgymnastiek!
Plaats: Pipowagen
Voor we gaan knutselen warmen we op! Kom jij
ook?

Ochtendgymnastiek!
Plaats: Pipowagen
Doe jij vandaag ook weer mee?

Late Night Canoeing!
Plaats: Insteekhaven
Ooit al eens in het donker willen kanovaren?
Vanavond is je kans! Kom om 21.00 uur bij de
insteekhaven vanaf daar vertrekken we.
Iedereen mag mee als je maar een
zwemdiploma hebt.

Ping Pong Toernooi!

Minidisco!

Broekhangen!
Plaats: Insteekhaven
Heb jij doorzettingsvermogen en ben jij super
sterk?
Doe dan mee met broekhangen!
Je kunt je opgeven bij de recreatiebalie/winkeltje
tot dinsdag 17 juli 16:00.

Plaats: Pannakooi
We doen vanmiddag een ping pong toernooi!
Wie is de beste pingponger van de camping?
19:00 uur

Flessenvoetbal!
Plaats: Sportveld
Is jou fles na het potje nog het volst? Test
vanmiddag hoe goed jij bent!

Familie Kanorace!
Plaats: Insteekhaven
Kom samen met het gezin meedoen aan de
kanorace!
Voor kinderen die geen zwemdiploma hebben
zijn er zwemvestjes. Is jullie gezin het snelste?

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

Plaats: Kinderboerderij
Vandaag voeren we onze dieren! Ga jij ook
mee?
14:00 uur

Paw Patrol Speurtocht
Plaats: Airtrampoline
Ga op zoek naar jouw vriendjes uit Paw Patrol
met deze super te gekke speurtocht!

KIDSCLUB: Vissen
Plaats: 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.

Voorleeskwartier in de pipowagen!
Plaats: Pipowagen
We lezen vandaag de allerleukste verhaaltjes
voor in de pipowagen! Kom jij ook?

Meer info: www.demuseumfabriek.nl
09:45 uur

Bootcamp

10:00 uur

KIDSCLUB: Indianentooi
Plaats: Molenhoek
Vandaag staat in het teken van Indianen!
Daarom maken wij vanochtend een Indianentooi
die we de rest van de dag op kunnen houden.

Mölke Animatiteam - Alle informatie op dit programma is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Recreatieprogramma
13 tot en met 20 Juli

11:45 uur

Fotoshoot met Eeky

15:30 uur

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!
13:00 uur

Indianen Middag!
Plaats: Airtrampoline
HET WORDT EEN SUPER MIDDAG!
Vanmiddag kun je lekker springen in de
Indianentempel, geschminkt worden als een
echte indiaan, indianenspelletjes spelen en
lekker snoepen! Kom ook naar de Airtrampoline.

14:30 uur

Plaats: Reggezaal
Doe jij ook mee? Er zijn hele leuke prijsjes te
winnen!
Kaartjes kosten € 1,50
16:00 uur

19:00 uur

19:30 uur

21:00 uur

Kampvuur
Plaats: Strandje bij de Regge
De indianendag van vandaag sluiten we af met
een kampvuur bij de Regge! Kom je er bij
zitten? Wij zorgen voor iets lekkers.

Vrijdag 20 juli
09:45 uur

Het Internationaal Brandweermuseum Rijssen is
een museum in Rijssen over de geschiedenis
van de brandweer. Leuk om een dagje naar toe
te gaan!
09:45 uur

10:00 uur

10:00 uur

11:45 uur

Levend memory
Plaats: Airtrampoline
Heb jij een goed geheugen? En ken je het
spelletje memory? Dan is dit echt iets voor jou!

Dieren Voeren
Plaats: Kinderboerderij
Vandaag voeren we de diertjes van de camping!
Kom jij ook?

13:30 uur

Balspelletjes
Plaats: Sportveld
Wij kennen al een paar balspelletjes, maar
misschien wil jij er ons ook wel een paar leren?
Doe mee en leer ze ons!

14:30 uur

Kinder rondvaart! (met sloep)
Plaats: Insteekhaven
Speciaal voor de kinderen onder ons varen wij
vandaag een rondje met de sloep!

16:00 uur

Voorleeskwartier in de pipowagen!
Plaats: Pipowagen
We gaan allemaal leuke verhaaltjes voorlezen!
Kom jij ook?

Voorleeskwartier in de pipowagen
Plaats: Pipowagen
Kom je ook naar de pipowagen! We gaan
allemaal leuke verhalen voorlezen.

14:00 uur

12:00 uur

KIDSCLUB: Dieren memory
Plaats: Molenhoek
Vandaag maken we onze eigen dieren memory!
Kom jij ook gezellig met ons mee knutselen?

KIDSCLUB: Olifant
Plaats: Molenhoek
Wist je dat een Olifant wel 12.250kg kan
worden! Vandaag gaan we een olifant knutselen
alleen niet zo'n zware, anders kun je hem
natuurlijk niet meer meenemen naar huis.

Ochtendgymnastiek!
Plaats: Pipowagen
Het is weer tijd voor ons opwarm rondje? Doe je
ook mee?

Ochtendgymnastiek!
Plaats: Molenhoek
Tijd voor ochtendgymnastiek!

Donderdag 19 juli
TIP van de dag! Brandweermuseum
Rijssen

Live Muziek
Plaats: Terras Dinercafé
Vanavond is er live muziek op ons terras aan de
haven! Kom langs voor een hapje en/of een
drankje en geniet van de muziek. Klassiekers
van o.a. Aretha Franklin, Stevie Wonder en de
hits van de afgelopen jaren worden in een eigen
jasje vertolkt

Indianen film in de pipokar
Plaats: Pipowagen
We hebben een speciale indianenfilm vanavond
voor iedereen boven de 6 jaar.
De film start om 19.00 en is afgelopen om 20.30
uur. Kom jij ook?

Minidisco!
Plaats: Pipowagen
We dansen op de leukste vakantie hits! Dans jij
ook met ons mee?

Reserveren bij de recreatiebalie/winkel
Voor campinggasten gratis.
19:00 uur

Bootcamp voor kids!
Plaats: Airtrampoline
Hou jij van sporten? Dan is dit echt iets voor jou!
We rennen vandaag een rondje over de
camping met ondertussen allemaal leuke
oefeningen. Kom jij ook?

Middag rondvaart met de EMS
Reggestroom
Plaats: Insteekhaven
De schipper staat al klaar! Ahoy, varen jullie
mee om samen te genieten van de prachtige
Regge.

Kinderbingo

19:00 uur

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

BINGO!
Plaats: Reggezaal
Gonnie heeft speciaal voor jullie mooie prijzen
gekocht. Spelen jullie ook gezellig mee?
Prijs: Hele kaart 10 euro
Halve kaart 5 euro

20:30 uur

Avond rondvaart!
Plaats: Insteekhaven
Vanavond hebben we speciaal voor jullie een
avond rondvaart. De schipper staat er klaar voor
en vertrekt om half 9.
Reserveren kan bij de recreatiebalie/winkel
Voor campinggasten gratis.
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