
Zaterdag 17 augustus
Ochtendgymnastiek! Ben je al een beetje wakker? Maak je 
spieren lekker los bij de Hooischuur!
Mollie’s Knutseltijd, Benieuwd wat we vandaag gaan knutse-
len? Kom naar het terras bij de Plaza. Bij elke Mollie activiteit 
deze week krijg je een stempel op een stempelkaart, bij een 
volle stempelkaart ontvang je een Mollie diploma! 
Sportinstuif, wie heeft er zin om lekker te komen sporten? We 
zijn op de Freegame achter het overdekte zwembad.
Feestje op het plein! Waanzinnig welkom! Ontmoet het ani-
matieteam. De spelletjes en het springkussen schmink staan 
klaar! Misschien komt Mollie ook nog even langs… Het is feest, 
want het is vakantie! We zijn bij de Plaza.
De molen is geopend. Bij “goed molenweer”draaien de wie-
ken. Er wordt een kleine bijdrage ( € 1,-) gevraagd voor het 
onderhoud van de molen.
Hooischuur Theatershow
Daar zijn ze eindelijk! Jouw altijd vrolijke vakantievriendjes zijn 
te vinden in de Hooischuur. Wat zullen ze vandaag 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?
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Programma 17-23 aug.
Zondag 18 augustus

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 knutse-
len? Kom naar het terras bij de Plaza. 
Schuimparty! Allemaal coole spelletjes in het schuim, we zijn 
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?
Vanavond is het zwembad extra lang geopend voor de zwem-
disco. Je moet wel een zwemdiploma hebben anders mag je 
niet meedoen. Zorg dat je voor 20.00 uur binnen bent anders 
werkt je kaartje niet meer.
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19.50 Vers uit de oven!
4 appelflappen voor 

€ 5,--
 

            op zondag in de kampwinkel

Maandag 19 augustus

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

Zondag 18 augustus  
14.30 uur 
FC Twente- RKC 
Wil je ook naar de wedstrijd? Koop je kaarten 
bij de receptie voor € 12.50
Eigen vervoer.

Ochtendgymnastiek! Swingend de dag beginnen met 
ochtendgymnastiek voor de Hooischuur!
Mollie’s Knutseltijd. Kom naar de plaza en laat je  creativiteit 
de vrije loop!
Sportinstuif, kom je weer lekker sporten? 
We zijn vandaag op veld F.
Braderie  met heel veel kraampjes en draaimolen. De Braderie 
is tot ongeveer 17.00 uur. 
Kleedjesmarkt, heb je nog spulletjes waar je toch niets meer 
mee doet? Dan mag je ze verkopen op de kleedjesmarkt  
rondom de wensput.
Flessenvoetbal op veld F. Neem je zelf een fles mee?
Hooischuur Theatershow. Daar zijn ze  weer! Jouw altijd vrolij-
ke vakantievriendjes zijn weer te vinden in de Hooischuur.  
Wat zullen ze nu weer beleven?
Family Sport Fun. Kom je ook naar veld F om gezellig te spor-
ten? Trek je ouders, opa of oma uit hun luie stoel en kom naar 
veld F.
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Molenhof is Supertof!

Ochtendgymnastiek!
Goedemorgen allemaal! Komen jullie nog een keertje mee 
dansen voor de Hooischuur?!
Mollie’s Knutseltijd.
Kom weer knippen, plakken en kleuren bij de Plaza.
Stoelendansen met Mollie op veld F. Kom je ook meedoen? 
Neem je zelf een stoel mee?
Rondleiding bij de kaasboerderij. Opgeven bij de 
receptie. Kosten 2.95 kinderen, 5.75 volwassenen. Kom 
erachter hoe kaas gemaakt  wordt en hoe een melkrobot 
werkt. Eigen vervoer (fiets/auto)
Hoe cool is dat? Alle PS4’s staan klaar voor de mega Fifa 
kampioenschappen. Ben jij de nieuwe Fifa meister? Geef je 
op bij de receptie, let op vol=vol. minimumleeftijd 8 jaar
Hooischuur Theatershow
Je camping vriendjes zijn er weer! Wat zullen ze vandaag 
beleefd hebben? Kom snel naar de Hooischuur!
Rondleiding in de molen o.l.v. gids. Opgeven op de receptie. 
Kosten € 2,-- p.p. Vol=vol 
Het Giga Ruilspel, je begint met iets heel kleins, en komt met 
iets heel groots terug. Wie wordt de winnaar. (ruilen voor 
elektrische apparaten en alcohol is niet toegestaan!)
Zo de afwas is klaar, de kinderen kunnen bijna naar bed, nu 
is het tijd voor de ouders! Op veld F is de 
volleybalinstuif voor volwassenen. Wie doet er mee? 

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.
Ook is de uitreiking van het diploma vandaag.
Sportinstuif. Kom jij vandaag ook weer lekker sporten? Verza-
melen op de veld F.
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. 
Je moet met eigen vervoer naar het stadion komen. De rond-
leiding start om 13.00 uur bij de Grolsch Veste, je moet dus 
eerder van de camping vertrekken.
Tobbedansen op de Molenhof!
De mega grote tobbedansbaan staat weer bij de PlonsPlas. 
Wie o wie komt daar vanmiddag vanaf glijden?
Hooischuur Theatershow
Je camping vriendjes zijn er weer! Wat zullen ze vandaag 
beleefd hebben? Kom snel naar de Hooischuur!
Doe je mee met een superleuke speurtocht? We zijn bij de 
Plaza. Ben je klaar met de speurtocht, dan gaan we broodjes 
bakken boven het vuur.

Het nieuwe programma ligt vanaf 
vrijdagmorgen voor je klaar bij de 

receptie.

Woensdag 21 augustus

Donderdag 22 augustus

Ochtendgymnastiek! Goedemorgen allemaal! Komen jullie 
mee dansen voor de Hooischuur?!
Mollie’s Knutseltijd
Kom weer knippen, plakken en kleuren bij de Plaza!
Sportinstuif, wie heeft er zin om lekker te  komen sporten? 
We zijn op de Freegame achter het overdekte zwembad. 
Meet en Greet met Mollie!
Mollie komt vanmiddag iedereen gedag zeggen, dus wil je 
met Mollie op de foto?  Of wil je met Mollie dansen? Kom 
dan snel. Vergeet je fotocamera niet!  We zijn bij de Plaza.
Trek je snelste zwembroek of bikini aan en kom naar het 
zwembad voor allerlei zwembadspelletjes. 
Hooischuur Theatershow
Daar zijn ze weer! Jouw altijd vrolijke vakantievriendjes zijn 
weer te vinden in de Hooischuur. Wat zullen ze nu weer bele-
ven? Aansluitend is er een superleuke minidisco!  
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Ochtendgymnastiek!
Goedemorgen allemaal! Komen jullie nog een keertje mee 
dansen voor de Hooischuur?!
Mollie’s Knutseltijd.
Kom weer knippen, plakken en kleuren bij de Plaza.
Sportinstuif, wie heeft er zin om lekker te  komen sporten? 
We zijn op de Freegame achter het overdekte zwembad.
Molenhof got Talent! Vanavond is Molenhof got Talent.
Dit is de kans om je talent te laten zien! Kom naar de 
Hooischuur om je op te geven en om te oefenen.
Hooischuur Theatershow
Je camping vriendjes zijn er weer! Wat zullen ze vandaag 
beleefd hebben? Kom snel naar de Hooischuur!
Molenhof Got Talent! Kun jij heel goed zingen? Of ben je 
juist heel goed in dansen? Of heb jij een ander talent? Kom 
laten zien waar jij goed in bent. We wachten op je in de 
Hooischuur. 
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Dinsdag 20 augustus

Niet vergeten!
Opgeven voor Fifa  
op woensdag  21 augustus 
minimumleeftijd 8 jaar  
vol=vol
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Hoverboard (met kart) 
We zien ze steeds meer, hoverboards . Vaak wordt er bij de verkoop 
niet verteld dat deze apparaten niet gebruikt mogen worden op de 
openbare weg en dus ook niet op de camping .   
In een situatie waarbij schade wordt veroorzaakt kan dit vervelende 
gevolgen hebben,  als je schade met je hoverboard veroorzaakt aan 
een ander of auto ben je volledig aansprakelijk. Er is  geen enkele 
verzekering die deze schade dekt.  
Helaas zijn ze ook levensgevaarlijk, omdat je zo laag op de weg zit zien 
automobilisten je niet.  
Een ongeluk is gelukkig nog niet gebeurd,  en dit willen wij ook voorko-
men door het gebruik van hoverboards op de camping te verbieden.


