Recreatieprogramma
06 tot en met 13 Juli

Vrijdag 6 juli
10:00 uur

16:00 uur

13:00 uur

18:30 uur

20:00 uur

Kinder rondvaart! (met sloep)

20:00 uur

Prijs:
Hele kaart €10
Halve kaart €5

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

Zondag 8 juli
09:00 uur

10:00 uur

10:30 uur

KIDSCLUB: Olifant

11:00 uur

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.

Maandag 9 juli

Familie rondvaart

10:00 uur

Fotoshoot met Eeky

TIP van de dag! Rijssens Leemspoor
Treinrit

11:45 uur

14:30 uur

Suppen en kanovaren
Plaats: Insteekhaven
Ga jij vanmiddag met ons mee suppen/kanoën?

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

13:00 uur

Zandkastelen bouwen!
Plaats: Strandje bij de Regge
Gave kastelen gaan we bouwen. Wordt het een
mooi sprookjeskasteel of een spookslot? Je
mag het allemaal zelf weten! We vertrekken
vanaf de airtrampoline! Als je zelf een schep
hebt, neem die dan mee!

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.
Opstapplaatsen
- De loods aan de Markeloseweg 78b.
- Station De Koerbelt aan de Arend Baanstraat.

KIDSCLUB: Palmboom
Plaats: Molenhoek
We maken er een tropische boel van deze
morgen, want je kunt een mooie palmboom
komen knutselen! Weet jij welk dier er vaak in
een palmboom hangt?

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

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

Plaats: Insteekhaven
Gezellig met de hele familie, een rondje over de
Regge.
Gratis voor campinggasten.
Reserveren bij de recreatiebalie.
11:45 uur

TIP van de dag! Kinderboerderij
Dondertman
Gezellig met de kinderen op stap? Ga dan eens
langs bij kinderboerderij Dondertman.

Zaterdag 7 juli
10:00 uur

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

Filmavond!
Plaats: Molenhoek
We gaan vanavond film kijken! Jij hoeft alleen
maar te komen, dan zorgen wij voor iets lekkers

Bingo!
Plaats: Molenhoek
We spelen bingo, met leuke prijzen! Doe jij ook
mee?

Plaats: Insteekhaven
Speciaal voor de kinderen onder ons varen wij
vandaag een rondje met de sloep!
16:00 uur

Voebal
Plaats: Sportveld
Ouderwets voetbal spelen. Kom allemaal naar
het sportveld.

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

13:30 uur

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

KIDSCLUB: Hyacint
Plaats: Molenhoek
Vind jij die gekleurde bloemen buiten ook zo
mooi? Kom dan vandaag bij ons je eigen bloem
maken.

Minidisco!

14:30 uur

Flessentrefbal
Plaats: Sportveld
Neem je eigen plastic fles van ongeveer 1,5 liter
mee en vul deze met water. Pas op, dat jouw
fles niet omgegooid wordt. Je bent van harte
welkom op het sportveld!
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15:30 uur

Landverovertje!
Plaats: Airtrampoline
Bij dit spel gaat het erom dat je als eerste 10
landen hebt veroverd. Kom en speel met ons
mee!

19:00 uur

11:45 uur

Plaats: Pipowagen
Kom je ook naar de pipowagen! We gaan
allemaal leuke verhalen voorlezen.
13:00 uur

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

14:00 uur

11:45 uur

13:00 uur

15:30 uur

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

19:00 uur

14:30 uur

19:00 uur

21:30 uur

10:00 uur

Donderdag 12 juli
10:00 uur

Plaats: Molenhoek
Jij mag kiezen welke kleuren jij jouw papegaai
geeft.

KIDSCLUB: Kwaak de Kikker
Plaats: Molenhoek
Ken jij Kwaak de kikker al? Spring uit je bed en
kom deze gekke kikker vandaag knutselen!

11:45 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

13:00 uur

Flessenvoetbal
Plaats: Sportveld
Het enige waar jij voor hoeft te zorgen is, dat je
fles niet omvergetrapt wordt door één van je
medespelers! Neem je eigen plastic fles gevuld
met water mee.

13:30 uur

KIDSCLUB: Papegaai

Late Night Canoeing
Plaats: Insteekhaven
Vanavond gaan we laat met de kano's het water
op. Ga jij ook mee?

Gratis voor campinggasten.
Reserveren bij de recreatiebalie.

Woensdag 11 juli

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

Avondrondvaart over de Regge
Plaats: Insteekhaven
De dag goed afsluiten met een rondje over de
Regge? Dat kan, vanavond gaat onze rondvaart
speciaal voor jullie!

Voetbal
Plaats: Sportveld
Kom ook een potje voetballen vanmiddag op het
sportveld!

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

20:30 uur

Gratis voor campinggasten.
Reserveren bij de recreatiebalie.

Ratten en raven
Plaats: 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!

Familierondvaart!
Plaats: Insteekhaven
Vanmiddag gaat onze schipper een rondje
varen over de Regge. Gaan jullie mee?

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?

14:00 uur

14:30 uur

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!

TIP van de dag! 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.

KIDSCLUB: Vlieger
Plaats: Molenhoek
Laten we hopen, dat er vandaag een beetje
wind staat, want je kunt je eigen vlieger komen
maken!

Schminken
Plaats: Airtrampoline
Het recreatieteam gaat jou prachtig schminken.
Weet jij al waar je op lijken wilt?

Dinsdag 10 juli
10:00 uur

Voorleeskwartier in de pipowagen

TIP van de dag! Klompen
demonstratie
Tijdens de demonstratie wordt getoond hoe
klompen op ambachtelijke wijze gemaakt
worden. Een enthousiaste klompenmaker vertelt
over het beroep klompenmaker en toont u hoe
een klomp met de hand wordt gemaakt.
Locatie: Tourist info Enter
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15:00 uur

Waterspelletjes
Plaats: Sportveld
Als je niet bang voor water bent, moet je zeker
meedoen aan deze grappige spelletjes!

16:00 uur

Handboogschieten
Plaats: Strandje bij de Regge
Ben jij al een echte Robin Hood? Of zou je
willen leren handboogschieten? Dat kan!
Vanmiddag bij het strandje

19:00 uur

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

19:30 uur

Live Muziek!
Plaats: Dinercafé & Pannenkoeken/restaurant
Vanavond op het terras wordt er Live Muziek
gespeeld! Kom gezellig langs?

Vrijdag 13 juli
10:00 uur

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

11:45 uur

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!

13:00 uur

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

14:30 uur

Volleybal
Plaats: Sportveld
Versla met jouw team de tegenstander!

16:00 uur

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

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

21:00 uur

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.

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

