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Zondag 29 april
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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.
Amerikaans trefbal. Kom lekker een potje trefballen op het 
sportveld achter het overdekte zwembad.
Spelletjespret met Mollie. Wat we allemaal gaan doen houden 
we nog even geheim, wat we wel kunnen vertellen is dat 
Mollie vanmiddag ook langs komt! Zien we je bij de Plaza?
Hooischuur Theatershow
Daar zijn ze weer! Jouw altijd vrolijke vakantievriendjes zijn 
weer te vinden in de Hooischuur. Wat zullen ze nu weer bele-
ven?
Dierengeluidenspel. Gebruik je oren en speur naar de dieren 
in het bos! Vanaf 8 jaar. Dit spel spelen we in het bos dat zich 
buiten de camping bevindt. We verzamelen bij de wensput 
voor de receptie.

Zaterdag 28 april
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Ochtendgymnastiek.Samen lekker dansen! Dat is fijn wakker wor-
den, 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. Bij elke Mollie activiteit deze 
week krijg je een stempel op een stempelkaart, bij een volle 
stempelkaart ontvang je een Mollie diploma! 
Waanzinnig welkom! Ontmoet het animatieteam. De spelletjes 
en de 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 wieken. 
Er wordt een kleine bijdrage ( 1,--) gevraagd voor het onderhoud 
van de molen.
Basketballen. Dribbel mee in deze spannende wedstrijd! Vanaf 8 
jaar. Verzamelen op het Free-game sportveld achter het  
overdekte zwembad.
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 knutse-
len? Kom dan naar de Plaza!
Estafettespektakel. Doe mee met knotsgekke estafettes! Is jouw 
team het snelst? We zijn  bij de PlonsPlas.
Braderie, gezellige braderie met veel kraampjes een draaimolen en 
nog veel meer. De braderie is tot 17 .00 uur.
Kleedjesmarkt voor de kinderen. Heb je nog spulletjes waar je toch 
niets meer mee doet? Je mag ze verkopen op de kleedjesmarkt. 
Leg je kleedje rond de wensput.
Buskruit. Ben jij kampioen verstoppertje spelen? Als het jou lukt 
om de voetbal te schoppen heb je een extra kans om je te verstop-
pen! We zijn op veld F.
Op het Freegame sportveld gaan we weer een leuk sportspel doen. 
Ben jij benieuwd wat? Vanaf 8 jaar. Je vindt het Freegame sport-
veld achter het overdekte zwembad. 
Hooischuur Theatershow. Je camping vriendjes zijn er weer!  
Wat zullen ze vandaag beleefd  
hebben? Kom snel naar de Hooischuur!
Rirariteitentocht. De camping staat 
op zijn kop! Zie jij wat er anders is  
dan anders? Ben je jonger dan 8  
neem dan een volwassene mee.  
Kom je naar de wensput voor de  
receptie
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Maandag 30 april

Dinsdag 1 mei
Ochtendgymnastiek! Goedemorgen allemaal! Komen jullie mee 
dansen voor de Hooischuur?!
Mollie’s Knutseltijd
Kom weer knippen, plakken en kleuren bij de Plaza!
Voetbal maar dan anders! Ontdek nieuwe voetbalspelletjes op het 
Freegame sportveld achter het overdekte zwembad. 
Er was eens een sprookje… Weet jij waardoor Doornroosje in 
slaap viel? Wat maakt Rapunzel zo bijzonder? Loop mee met deze 
sprookjesspeurtocht! We wachten op je 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 professi-
onele begeleiding van de Twentse Duikvereniging. Geef je op bij de 
receptie. Kosten 5,--. Van 5 tot 85 jaar.  Vol=vol.
Het douanespel. Weet jij het geld langs de douane te smokkelen? 
Vanaf 8 jaar. Dit spel spelen we in het bos dat 
zich buiten de camping bevindt.  
We verzamelen bij de plaza.
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Vers uit de oven!

4 appelflappen voor 
€ 5,--

op zondag in de kampwinkel



Ochtendgymnastiek! Het is tijd om de spieren warm te maken! 
Kom snel naar het pleintje voor de Hooischuur!
Mollie’s Knutseltijd Wil je weten wat we vandaag gaan knutse-
len? Kom gezellig naar de Plaza!
Fopbal. Laat jij je foppen bij dit leuke balspel? Wij zijn bij de 
PlonsPlas
Flessenvoetbal. Lekker potje voetbal! Lukt het jou om het wa-
ter in de fles te houden? Als je een lege plastic fles hebt, neem 
deze vooral mee! We zijn op veld F.
Rondleiding bij de kaasboerderij. Opgeven bij de receptie. Kos-
ten 2.95 kinderen, 5.75 volwassenen. Kom erachter hoe kaas 
gemaakt  wordt en hoe een melkrobot werkt.  
Eigen vervoer (fiets/auto)
Mollie’s Vakantieparade! Mollie loopt vanmiddag over de Mo-
lenhof om iedereen gedag te zeggen! We starten bij de Plaza. 
Mollie’s vakantieparade.
Hooischuur Theatershow
Hoor jij ze al? Kom snel naar de Hooischuur! Hier staan je 
camping vriendjes al op je te wachten!
Rondleiding in de molen o.l.v. gids. Opgeven op de receptie. 
Kosten € 2,-- p.p. Vol=vol
Jongens tegen de meisjes! Wie o wie zijn de sterksten in deze 
spannende spelshow? De jongens nemen het op tegen de 
meisjes! Voor jong en oud! We zijn in de Hooischuur.

Woensdag 2 mei
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Donderdag 3 mei

Vrijdag 4 mei
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Ochtendgymnastiek!
Ben je al een beetje wakker? Maak je spieren lekker los bij de 
Hooischuur!
Mollie’s Knutseltijd. Weer een nieuwe dag, met een supertoffe 
knutsel! Kom je naar de Plaza?
We tikken erop los! Tik en ren mee met de leukste tikspelletjes! 
We zijn bij de PlonsPlas.
Tobbedansen op de Molenhof!
De mega grote tobbedansbaan staat bij de PlonsPlas. Wie o wie 
komt daar vanmiddag vanaf glijden?
Rondleiding in de Grolsch Veste. Wil je wel eens een kijkje 
achter de schermen nemen bij het stadion van FC Twente? Dit is 
je kans. Opgeven op de receptie. Kosten 5,--. Kinderen t/m 4 jaar 
gratis. Je moet met eigen vervoer naar het stadion
in Enschede gaan. 
Hooischuur Theatershow
Het is weer tijd voor een gloednieuwe theatershow! Aansluitend 
Mollie’s diploma uitreiking.                                                            
Tupperware. Kom naar de Plaza en ontdek de ideale tupperware 
producten voor de vakantie en speciale aanbiedingen.  
De demonstratrice is er tot 21.30 uur. Vrije inloop.  
Volleybal instuif! Lekker potje volleybal voor volwassenen. We 
zijn op veld F. Wie houdt de bal het langst in de lucht?
Bosnachtwacht. De dieren zijn ontsnapt! Kan jij de dieren vinden 
in dit bosspel? We verzamelen bij de Plaza. Vanaf 8 jaar Neem je 
zaklamp mee!
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Ochtendgymnastiek!
Swingend de dag beginnen met ochtendgymnastiek voor 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 profes-
sional. 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. Opgave receptie, kosten  € 7.50 per 
kind. Vol=vol.
Circusschool. Acrobaten, dansers, clowns, spierbundels ver-
zamelen!! Speel mee met de leukste circusspelletjes! Kom je 
naar veld F?
Splash! Koel lekker af met de leukste waterspelletjes! We zijn 
op veld F. 

 
 
 
Circus Fantasia. Heb jij de circustent al zien staan? Op veld F 
staat een echt Circus. 
Circus Fantasia heeft een nieuwe voorstelling “Bella Italia”. 
Kaartjes vanaf 10 euro zijn te koop aan de kassa van het circus 
van 12 tot 13 uur en vanaf 15 uur.  (pinnen niet mogelijk) 
Wij vinden circus Fantasia echt een aanrader! 
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!  

Het nieuwe programma voor volgende week 
ligt voor je klaar op de receptie vanaf vrijdag-
morgen.

Zondag 6 mei  
FC Twente-NAC
FC Twente heeft een heel vak in het stadion gere-
serveerd voor campinggasten. Koop je kaartje met 
korting voor deze wedstrijd op de receptie. 
Kinderen t/m 16 jaar € 10,-- volwassenen  € 15,-- 
Aanvang wedstrijd: 14.30 uur 
locatie: FC Twente Stadion in Enschede  
(eigen vervoer)


