Recreatieprogramma
20 tot en met 27 Juli

Vrijdag 20 juli
09:30 uur

Zaterdag 21 juli
Tip van de dag: Straattheater in
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.

09:45 uur

10:00 uur

Plaats: Molenhoek
Een leeuw, een aap, een hert een kat ik zie ze
allemaal. Welk dier wordt jij?
11:00 uur

Ochtendgymnastiek!

11:45 uur

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

13:30 uur

Reserveren kan bij de winkel/recreatiebalie.
Volw. €4.50
Kind. €1.50

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.

11:45 uur

13:00 uur

16:00 uur

19:00 uur

14:00 uur

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.

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

15:30 uur

Koekjes bakken
Plaats: Molenhoek
We gaan vanmiddag koekjes bakken! Doe je
mee?

BINGO!

Avond rondvaart!

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

Minidisco!

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

13:00 uur

Voorleeskwartier in de pipowagen!

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

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

Kinder rondvaart! (met sloep)

Plaats: Pipowagen
We gaan allemaal leuke verhaaltjes voorlezen!
Kom jij ook?

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.

Balspelletjes

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

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: 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

Ochtend rondvaart
Plaats: Insteekhaven
De schipper staat al klaar! Varen jullie mee om
samen te genieten van de prachtige Regge.

Plaats: Pipowagen
Tijd voor ochtendgymnastiek!
10:00 uur

KIDSCLUB: Masker

19:00 uur

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

20:00 uur

DABAR: Open Tent
Plaats: Witte tent
Het lijkt ons mooi om u/jou deze week te
ontmoeten bij Dabar. Wij willen u/jou daarom
van harte uitnodigen om bij de witte tent langs te
komen voor een kop koffie, thee, fris en wat
lekkers.
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20:00 uur

Vlaggenroof

14:00 uur

Plaats: Airtrampoline
Welk team heeft als eerste de vlag? Vanaf 10
jaar. We verzamelen bij de airtrampoline en
vertrekken daar om 20.15 richting het bos.

Zondag 22 juli
09:00 uur

Plaats: Airtrampoline
Wij gaan van dit mooie weer goed gebruik van
maken! Trek je zwembroek of bikini aan wordt je
nat!
15:00 uur

Openlucht Kerkdienst

19:00 uur

Plaats: Strandje bij de Regge
Deze kerkdienst start 11:00 langs de Regge.
Iedereen is welkom.
19:30 uur

DABAR: Sing-In

20:00 uur

22:00 uur

Plaats: Witte tent
’s Morgens wordt er door het Dabarteam de
kinderclub georganiseerd. We zullen samen
zingen, luisteren naar een verhaal én gezellig
knutselen. Het thema deze week is: 'Van top tot
teen'.

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.

22:30 uur

11:45 uur

Dinsdag 24 juli
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.

DABAR: Tienerclub
Plaats: Witte tent
Bij elke tienerclub is er een leuke activiteit.
Vandaag gaan we samen soep koken. Naast de
leuke activiteit is er ook tijd om samen wat te
drinken, te snoepen en te kletsen.

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.

Dieren voeren

Meer info: www.demuseumfabriek.nl

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
13:00 uur

DABAR: Soos
Plaats: Witte tent
Gezellige avond met het Dabarteam!

Holterbergweg 12, 7451JL Holten
€ 4,00 Entreeprijs
11:30 uur

DABAR: Avondsluiting
Plaats: Witte tent
Aan het eind van de dag willen we je graag
uitnodigen voor de avondafsluiting in de witte
tent. We zullen samen zingen, luisteren en we
bekijken samen het dagjournaal. De
avondafsluiting is voor alle leeftijden dus kom
gerust langs!

Leeftijd: 4 t/m 10 jaar.
11:00 uur

DABAR: Levend Cluedo
Plaats: Witte tent
Een spannend spel voor jong en oud, als je van
spanning houdt, zorg dan dat je erbij bent. De
rechercheur Ruud werkt aan een moordzaak,
maar de getuigen zijn erg onduidelijk. Ruud
komt er niet uit wie de moordenaar is. Kunnen
jullie hem helpen?

Maandag 23 juli
DABAR: Kinderclub

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

Plaats: Witte tent
We zullen deze avond weer mooie liederen
zingen, onder begeleiding van
muziekinstrumenten. Tijdens de Sing-in zal er
een korte overdenking zijn.

10:00 uur

DABAR: Speurtocht
Plaats: Witte tent
Zet je speurneus op en kom naar de speurtocht.
Ga de strijd aan en vind als eerste de schat! De
speurtocht is vanaf 6 jaar.

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

11:00 uur

Waterspelletjes

Voetballen!
Plaats: Sportveld
Doen jullie ook mee met een potje voetbal?

10:00 uur

DABAR: Kinderclub
Plaats: Witte tent
’s Morgens wordt er door het Dabarteam de
kinderclub georganiseerd. We zullen samen
zingen, luisteren naar een verhaal én gezellig
knutselen.
Leeftijd: 4 t/m 10 jaar.
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10:00 uur

BOOTCAMP!

Woensdag 25 juli

Plaats: Strandje bij de Regge
De kinderen lekker naar de knutsel? Dan kunt u
heerlijk een uurtje meedoen met de
BOOTCAMP! GO FOR IT!

Tip van de dag! Brandweermuseum
Rijssen
Het Internationaal Brandweermuseum Rijssen is
een museum in Rijssen over de geschiedenis
van de brandweer. Leuk om een dagje naar toe
te gaan!

Met een ervaren instructeur.
11:45 uur

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

13:00 uur

15:00 uur

11:30 uur

11:45 uur

13:00 uur

Plaats: Insteekhaven
Spijkerbroek hangen boven de Regge! Blijf jij
het langst hangen?
Geef je op bij de Recreatiebalie/winkel voor
17.00 uur.
21:00 uur

14:00 uur

14:30 uur

Filmavond

22:30 uur

Reserveren kan in de winkel/recreatiebalie.
Volw. €4.50
Kind. €1.50
15:00 uur

Schilderij maken
Plaats: Airtrampoline
Weet jij al wat er op jou schilderij komt? Kom
naar de airtrampoline daar hebben we de
spullen klaar staan.

DABAR: Glow in the dark night
Plaats: Witte tent
Kom en geef licht, we gaan glow in the dark
spelletjes doen.

Middag Rondvaart over de Regge
Plaats: Insteekhaven
De schipper staat al klaar! Varen jullie mee om
samen te genieten van de prachtige Regge.

DABAR: Avondsluiting
Plaats: Witte tent
We zullen samen zingen, luisteren en de dag
afsluiten.

Slagbal
Plaats: Sportveld
Ken jij het spel slagbal? Het is een spel waar je
heel snel bij moet rennen! Kom gezellig mee
doen op het sportveld.

Plaats: 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+.
22:00 uur

Voetbal speciaal voor de kleintjes!
Plaats: Sportveld
Vanmiddag gaan we met alle kleine kinderen
voetbal spelen! Heb jij een klein broertje of een
klein zusje? Neem hem of haar mee naar het
sportveld. Als ze kunnen lopen mogen ze
meedoen.

Minidisco!

Spijkerbroek hangen

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

DABAR: Tienerclub
Plaats: Witte tent
Bij elke tienerclub is er een leuke activiteit. Wat
we gaan doen is nog een verrassing. Naast de
leuke activiteit is er ook tijd om samen wat te
drinken, te snoepen en te kletsen.

DABAR: Waterspellen
Plaats: Witte tent
Houd je van een spelletje en wil je lekker
afkoelen met dit warme weer? Kom dan gezellig
meedoen met de waterspellen!
Leeftijd 5+

19:00 uur

Leeftijd: 4 t/m 10 jaar

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

DABAR: Kinderclub
Plaats: Witte tent
’s Morgens wordt er door het Dabarteam de
kinderclub georganiseerd. We zullen samen
zingen, luisteren naar een verhaal én gezellig
knutselen.

Schminken en Stoepkrijten
Plaats: Airtrampoline
Wil jij een stoere tijger worden of liever een
mooie prinses. Het kan vandaag allemaal! Ook
kan je mooie tekeningen maken op de grond
met stoepkrijt!

14:00 uur

10:00 uur

18:00 uur

DABAR: Amerikaanse maaltijd
Plaats: Witte tent
Gezamenlijke avondmaaltijd.
Neem allemaal eten voor 1 persoon mee.
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19:00 uur

Minidisco!

15:00 uur

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

We verzamelen bij de airtrampoline en vanaf
daar gaan we naar de plek om te lasergamen!
21:00 uur

Plaats: Witte tent
Ben jij niet bang om gek te doen? Bereid om
andere mensen een handje te helpen? Uit je
comfortzone te gaan? Kom gezellig meedoen
met de crazy 88!

Lasergamen! (tot 12 jaar)
Plaats: Airtrampoline
Op wie schiet jij? Laat je kunsten zien en
probeer zoveel mogelijk andere spelers van het
andere team te raken met jouw lasergun!

19:00 uur

19:30 uur

DABAR: Avondsluiting
Plaats: Witte tent
Aan het eind van de dag willen we je graag
uitnodigen voor de avondafsluiting in de witte
tent. We zullen samen zingen, luisteren en we
bekijken samen het dagjournaal. De
avondafsluiting is voor alle leeftijden dus kom
gerust langs!

22:30 uur

20:00 uur

20:30 uur

22:00 uur

Plaats: Witte tent
We zullen samen zingen, luisteren en de dag
afsluiten.

Vrijdag 27 juli

Een dagje weg met de familie? Is geen avontuur
te gek? Een dagje Avonturenpark Hellendoorn
is perfect om er een dagje op uit te gaan met de
familie!

DABAR: Kinderclub

10:00 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

Leefdtijd: 4 t/m 10 jaar.
11:30 uur

11:45 uur

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

Zeskamp met zeep
Plaats: Strandje bij de Regge
Trek je zwembroek of bikini aan want je wordt
nat! Op een groot stuk zeil doen wij allerlei
water spelletjes met zeep!

DABAR: Tienerclub
Plaats: Witte tent
Bij iedere tienerclub is er een leuke activiteit.

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?

DABAR: Kinderclub
Plaats: Witte tent
’s Morgens wordt er door het Dabarteam de
kinderclub georganiseerd. We zullen samen
zingen, luisteren naar een verhaal én gezellig
knutselen.

Leeftijd: 4 t/m 10 jaar.

13:00 uur

DABAR: Avondsluiting

Tip van de dag! Avonturenpark
Hellendoorn

Plaats: Witte tent
’s Morgens wordt er door het Dabarteam de
kinderclub georganiseerd. We zullen samen
zingen, luisteren naar een verhaal én gezellig
knutselen.

11:45 uur

Weerwolven
Plaats: Pipowagen
Doe mee met dit spannende spel. Bij doet spel
moet je goed kunnen luisteren!

Donderdag 26 juli
10:00 uur

DABAR: Vrouwenavond 18+
Plaats: Witte tent
Het zal een gezellige en creatieve avond
worden. U gaat met een leuk resultaat naar
huis! Kom niet in uw beste kleding!

DABAR: Soos 14+
Plaats: Witte tent
Gezellige avond met het Dabarteam!

Live Muziek
Plaats: Terras Dinercafé
Vanavond op het terras wordt er Live Muziek
gespeeld! Kom gezellig langs!

Volwassen zijn ook welkom!
22:00 uur

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

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

DABAR: Crazy 88!

13:00 uur

Fietstrein
Plaats: Airtrampoline
Altijd al een keer op een hele lange skelter
willen zitten? Vandaag is je kans we gaan met
de fietstrein een rondje fietsen.
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14:30 uur

Flessen voetbal
Plaats: Sportveld
Pas op dat je fles niet omver wordt getrapt! Doe
je mee met dit leuke spel? Neem zelf een fles
met ongeveer 1.5 liter water mee. Hebben jullie
deze niet wij hebben er altijd een paar extra
mee. Kom gezellig meedoen!

15:00 uur

DABAR: Levend Stratego bij het
Strandje!!
Plaats: Strandje bij de Regge
De camping zal het terrein zijn van het potje
Levend Stratego! Twee teams zullen tegenover
elkaar strijden en zullen proberen om elkaars
vlag te veroveren. Wie heeft als eerste de vlag
van de tegenpartij?

19:00 uur

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

20:00 uur

DABAR: Kampvuur en spellen
Plaats: Strandje bij de Regge
Houd je van kampvuur en/of vind je het leuk om
samen met ons leuke spellen te doen, je bent
van harte welkom om er samen een leuke
avond van te maken.

21:30 uur

Pubquiz
Plaats: Molenhoek
De pubquiz is een populair spel waarbij
verschillende teams met elkaar strijden om de
meeste punten door te antwoorden op vragen
uit een breed scala aan onderwerpen, zoals
algemene kennis, sport, muziek, bekendheden
en televisie.

22:00 uur

DABAR: Avondsluiting
Plaats: Witte tent
We zullen samen zingen en luisteren. De
avondafsluiting is voor alle leeftijden dus kom
gerust langs!

22:30 uur

DABAR: Soos 14+
Plaats: Witte tent
Gezellige avond met het Dabarteam!

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

