
Hemelvaart-

week 

Zondag 6 mei
9.45

10.00

13.00

Ochtendgymnastiek! Swingend de dag 
beginnen met ochtendgymnastiek voor de
Hooischuur!
Knutseltijd! Benieuwd wat we vandaag gaan maken? 
Kom dan snel naar het terras bij de Plaza.
Handballen. Gooi kanjers gezocht! Gooi die bal in het 
doel en scoor de meeste punten! We verzamelen op het 
sportveld achter het zwembad

Zaterdag 5 mei
9.45

10.00

11.00

13.00

13.30

15.00

17.00

20.00

Ochtendgymnastiek.Samen lekker dansen! Dat is fijn 
wakker worden, kom snel naar de Hooischuur en laat je 
dansmoves zien!
Mollie’s Knutseltijd, Benieuwd wat we vandaag gaan knut-
selen? Kom naar het terras bij de Plaza.  
Hockeyspelen. Speel je lekker een balletje mee? Kom dan 
naar het sportveld achter het zwembad. Aqua fun. Trek je 
badkleding aan en doe mee met de leukste waterspelle-
tjes! We verzamelen bij veld F.
De molen is geopend. Bij “goed molenweer”draaien de 
wieken. Er wordt een kleine bijdrage ( 1,--) gevraagd voor 
het onderhoud van de molen.
Het giga chaos opdrachten spel. Lukt het jou de opdrach-
ten te voltooien en de meeste punten te scoren? Vanaf 8 
jaar. We verzamelen bij de hooischuur.
Hooischuur Theatershow
Daar zijn ze weer! Jouw altijd vrolijke vakantievriendjes zijn 
weer te vinden in de Hooischuur. Wat zullen ze nu weer 
beleven? 
De Giga Kinderbingoshow We spelen gezellig kinderbingo 
met mooie prijzen op de Plaza!  
We spelen 2 rondes van € 0.50.  
Vergeet je niet een pen mee te nemen?

Ochtendgymnastiek!
Ben je al een beetje wakker? Maak je spieren lekker los bij 
de Hooischuur!
Mollie’s Knutseltijd. Verrassing! Wil je weten wat we gaan 
knutselen? Kom dan naar de Plaza!
Ren je rot. Weet jij het antwoord op alle vragen? Ren je rot 
naar het goede antwoord! Dit spel spelen we op het sport-
veld achter het zwembad.
De tempel van de zilveren tong. Verzamel de munten en 
vermijd de geesten. Doe je mee met dit spannende spel? 
We verzamelen bij veld F
Hooischuur Theatershow
Je camping vriendjes zijn er weer! Wat zullen ze vandaag 
beleefd hebben? Kom snel naar de Hooischuur!
Kraak de code. Beantwoord met jouw team de vragen en 
ontdek te geheime code! We zien jullie graag bij de plaza 
voor dit spannende spel! 

Maandag 7 mei
9.45

10.00

11.00

13.00

17.00

20.00 

Vers uit de oven!

4 appelflappen voor 
€ 5,--

op zondag in de kampwinkel

Steun FC Twente in goede en in slechte tijden... 
FC Twente heeft een heel vak in het stadion gereser-
veerd voor campinggasten. Koop je kaartje met korting 
voor deze wedstrijd op de receptie. Kaarten  € 10,-- 
Aanvang wedstrijd: 14.30 uur .  
locatie: FC Twente Stadion in Enschede (eigen vervoer)
Kleurkwartet. Levend kwartet. Lukt het jou om een set 
compleet te maken? We spelen dit spel op veld F.
Hooischuur Theatershow
Daar zijn ze weer! Jouw altijd vrolijke vakantievriendjes 
zijn weer te vinden in de Hooischuur. Wat zullen ze nu 
weer beleven?
Vossenjacht. Speurneuzen verzamelen! Kan jij alle vos-
sen vinden? Onder 8 jaar onder begeleiding van een vol-
wassene. We verzamelen bij de plaza. Vind jij het leuk 
om vrijwilliger te zijn? Meld je aan bij het animatieteam! 

14.30

15.00

17.00

20.00



animatie programma
Op de hOOgte blijvenvan al het nieuws?Like dan Onze
facebOOk pagina!www.facebOOk.cOm/demOlenhOf

Molenhof is supertof!

Woensdag 9 mei
Ochtendgymnastiek.Samen lekker dansen! Dat is fijn 
wakker worden, kom snel naar de Hooischuur en laat je 
dansmoves zien!
Mollie’s knutseltijd! Benieuwd wat we vandaag gaan 
knutselen? Kom naar het terras bij de Plaza. 
Hela Hola bal. Doe mee met dit vrolijke balspel! We zien 
je graag bij veld F!
Pannatoernooi. Scoor pannapunten in de pannakooi bij 
veld F. De warming up voor vanavond.
Hooischuur Theatershow
Daar zijn ze weer! Jouw altijd vrolijke vakantievriendjes 
zijn vinden in de Hooischuur. Wat zullen ze vandaag 
beleven? 
Rondleiding in de molen o.l.v. gids. Opgeven op de re-
ceptie. Kosten € 2,-- p.p. Vol=vol
Voetbaltoernooi.  
Welk team is het sterkst op het voetbalveld? Meld je 
team aan bij het animatieteam en doe mee! Zien we je 
op de Freegame achter het overdekte zwembad?

9.45

10.00

13.00

15.00

17.00

19.00

20.00

Dinsdag 8 mei
Ochtendgymnastiek! Goedemorgen allemaal! Ko-
men jullie mee dansen voor de Hooischuur?!
Mollie’s Knutseltijd
Kom weer knippen, plakken en kleuren bij de Plaza!
Sportmix. Op het Freegame sportveld gaan we weer 
een leuk sportspel doen. Ben jij benieuwd wat? 
Vanaf 8 jaar. Je vindt het Freegame sportveld achter 
het overdekte zwembad. 
Dinospeurtocht. Weet jij alles van Dinosauriërs? 
Doe mee met deze gezellige speurtocht over het 
park! We verzamelen bij de plaza.
Hooischuur Theatershow
Wil je zien wat jouw beste camping vrienden nu 
weer voor geks beleefd hebben? Kom dan naar de 
Hooischuur!
Duiken met perslucht. Wil je wel eens proberen hoe 
je echt onder water kunt duiken? Vanavond kun je 
dat proberen onder professionele begeleiding van 
de Twentse Duikvereniging. Geef je op bij de recep-
tie. Kosten 5,--. Van 5 tot 85 jaar.  Vol=vol.
CSI. Er is een misdaad gepleegd! Help mee de dader 
te vinden! Vanaf 10 jaar. Wil je meehelpen als vrij-
williger? Meld je dan aan bij het animatieteam!
We zijn bij de Plaza

9.45

10.00

13.00

15.00

17.00

19.50

20.00



Hemelvaart 

weekend

Hemelse Dag Café Antje & Billie 

Op hemelvaartsdag organiseert het café bij de 

ingang van de camping een muziekfestijn.  Er wordt 

grote verkeersdrukte verwacht. Krijgt u op deze dag 

bezoek, of staat onze parkeerplaats vol?  

U kunt gebruik maken van de extra tijdelijke parkeer-

plaats aan de Kleijsenweg.  

Vanaf deze parkeerplaats is het  200 meter lopen 

naar de ingang van de camping.

Donderdag 10 mei

17.00

20.00

Hooischuur Theatershow
Daar zijn ze weer! Jouw altijd vrolijke vakantie-
vriendjes zijn vinden in de Hooischuur. Wat zullen 
ze vandaag beleven?
Top op zijn kop show. Spelshow voor de hele 
familie! Beantwoord de vragen en doe mee met 
knotsgekke opdrachten. We zien je bij de plaza! 

Woensdag 9 mei
Ochtendgymnastiek.Samen lekker dansen! Dat is fijn 
wakker worden, kom snel naar de Hooischuur en laat je 
dansmoves zien!
Mollie’s knutseltijd! Benieuwd wat we vandaag gaan 
knutselen? Kom naar het terras bij de Plaza. 
Hela Hola bal. Doe mee met dit vrolijke balspel! We zien 
je graag bij veld F!
Pannatoernooi. Scoor pannapunten in de pannakooi bij 
veld F. De warming up voor vanavond.
Hooischuur Theatershow
Daar zijn ze weer! Jouw altijd vrolijke vakantievriendjes 
zijn vinden in de Hooischuur. Wat zullen ze vandaag 
beleven? 
Rondleiding in de molen o.l.v. gids. Opgeven op de re-
ceptie. Kosten € 2,-- p.p. Vol=vol
Voetbaltoernooi.  
Welk team is het sterkst op het voetbalveld? Meld je 
team aan bij het animatieteam en doe mee! Zien we je 
op de Freegame achter het overdekte zwembad?

9.45

10.00

13.00

15.00

17.00

19.00

20.00

9.45

10.00

13.00

15.00

Ochtendgymnastiek.Samen lekker dansen! Dat is 
fijn wakker worden, kom snel naar de Hooischuur 
en laat je dansmoves zien!
Mollie’s knutseltijd! Benieuwd wat we vandaag 
gaan knutselen? Kom naar het terras bij de Plaza. 
Galaxy Games. Speel mee met de leukste ruim-
tespellen! We verzamelen bij veld F
Minidisco met Mollie
Dans gezellig mee op het plein voor de hooischuur 
samen met Mollie! Je kunt vandaag gelijk met Mol-
lie op de foto.  

Vrijdag 11 mei 

Ochtendgymnastiek!
Ben je al een beetje wakker? Maak je spieren lekker los 
bij de Hooischuur!
Mollie’s Knutseltijd
Verrassing! Wil je weten wat we gaan knutselen? Kom 
dan naar de Plaza!
Voetbalclinic op de Freegame, leer alle moves van een 
professional. Michael Dikken speelde jarenlang bij FC 
Twente en kan je van alles leren tijdens deze clinic. Geef 
je op bij de receptie. Leeftijd 6 t/m 11 jaar. Kosten € 7.50 
per kind. Vol=vol.
Brandweerspelletjes in het zwembad! Ga jij de uitdaging 
aan? Alleen voor kinderen met een zwemdiploma
Braderie en Kleedjesmarkt. Volop gezelligheid en kraam-
pjes op de braderie. Heb je zelf ook nog spulletjes waar 
je niets mee doet? Je mag ze vanaf 12.00 uur verkopen 
op de kleedjesmarkt rond de wensput.
Tobbedansen op de Molenhof! De mega grote tobbe-
dansbaan staat bij de PlonsPlas. Wie o wie komt daar 
vanmiddag vanaf glijden?

9.45

10.00

10.30 

11.00 
 
12.00 
 
 
 
13.00

Brandweerdag!



animatie programma
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Molenhof is supertof!

Zaterdag 12 mei

Boeven vangen. De boeven willen de kluis beroven! Kan de 
politie ze tegen houden? Help mee in dit spannende spel! 
We zien je bij veld F
Hooischuur Theatershow
Wil je zien wat jouw beste camping vrienden nu weer voor 
geks beleefd hebben? Kom dan naar de Hooischuur!
Tupperware, de demonstratrice heeft weer handige spulle-
tjes en koopjes meegenomen. Misschien zit er iets voor je 
bij? Ze is tot 21.30 in de Plaza. Vrije inloop 
De Giga Kinderbingoshow We spelen gezellig kinderbingo 
met mooie prijzen op de Plaza! We spelen 2 rondes van  
€ 0.50. Vergeet je niet een pen mee te nemen?

15.00

 
17.00

19.30
 
 
20.00

Zondag 13 mei
9.45

10.00

11.00
 

13.00

15.00

Ochtendgymnastiek!
Het is tijd om de spieren warm te maken! Kom snel naar 
het pleintje voor de Hooischuur!
Mollie's Knutseltijd
Kom naar de plaza en laat je creativiteit de vrije loop!
Tienbal. Gooi de bal tien keer over met jouw team en 
scoor een punt! Doe mee met dit sportieve spel op het 
Freegame sportveld 
Buskruit. Ben jij kampioen verstoppertje spelen? Als het 
jou lukt om de voetbal te schoppen heb je een extra kans 
om je te verstoppen! We wachten op je bij de PlonsPlas.
Mollie’s Vakantieparade!
Mollie loopt vanmiddag over de Molenhof om iedereen 
gedag te zeggen! We starten bij de Plaza.

Elke dag krijgen wij verdrietige kinderen op de receptie 
die hun papa of mama kwijt zijn. 
U begrijpt dat wij geen tijd hebben om met deze kinde-
ren rond te 
wandelen tot ze hun ouders terug hebben gevonden. 
Op de receptie zijn leuke infobandjes te koop, waarop u 
naam en (mobiel) telefoonnummer kunt schrijven. De 
bandjes zijn makkelijk af te doen door volwassenen en 
meerdere keren te gebruiken. Kosten € 3,99

Heb je een Hemelvaart  
kampeer-arrangement geboekt?  
Dan mag je op de vertrekdag nog tot  
22.00 uur blijven.

15.00

17.00

20.00

Water en vuur. Welk team is het sterkst? Doe mee met 
dit leuke renspel! We verzamelen bij veld F
Hooischuur Theatershow
Je camping vriendjes zijn er weer! Wat zullen ze vandaag 
beleefd hebben? Kom snel naar de Hooischuur!
Gezellige afsluiting van de brandweerdag. Ben je be-
nieuwd wat we gaan doen? Dan moet je zeker komen 
kijken, we zijn bij de wensput voor de receptie.

9.45

10.00

11.00

13.00 
 
 
 
13.00

Ochtendgymnastiek!
Goedemorgen allemaal! Komen jullie mee dansen voor de 
Hooischuur?!
Mollie’s Knutseltijd
Kom weer knippen, plakken en kleuren bij de Plaza!
Sportmix. Op het Freegame sportveld gaan we weer een 
leuk sportspel doen. Ben jij benieuwd wat? Vanaf 8 jaar. 
Je vindt het Freegame sportveld achter het overdekte 
zwembad.
De molen is geopend en de wieken draaien bij goed mo-
lenweer.  Neem een kijkje in de molen, er wordt een kleine 
bijdrage ( 1 euro) gevraagd voor het onderhoud van de 
molen. 
Rondleiding FC Twente stadion. FC Twente gunt ons een 
kijkje achter de schermen. Dat mag je natuurlijk niet 
missen! De rondleiding duurt ongeveer 2 uur en komt op 
plekken waar normaal alleen de spelers mogen komen. 
Kosten € 5,-- per persoon.
Kinderen t/m 4 jaar gratis. Opgeven op de receptie. U 
moet met eigen vervoer naar het stadion komen. De rond-
leiding start om 13.00 uur bij de Grolsch Veste, u moet dus 
eerder van de camping vertrekken. Infobandje


