
voorbeeld 

Zondag 

9.45

10.00

11.00

13.00

15.00

17.00

20.00

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.
Frisbee games, dat heb je snel onder de knie. Doe je ook mee? 
We zijn op veld F.
Voetvolley, dat is weer eens iets anders! Ben je ouder dan 10 
jaar dan kun je meedoen. We zien je op de Freegame 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 beleven?
Levend Stratego. Ga je ook mee naar het bos voor dit leuke 
spel? We verzamelen bij de wensput voor de receptie. Trek je 
wel dichte schoenen aan?

Zaterdag 
9.45

10.00

13.00

13.30

15.00
17.00

20.00

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! 
Het is feest, want het is vakantie! Pfoeh wat is het warm. Tijd om 
af te koelen met waterpret. Kom je naar de PlonsPlas voor allerlei 
te gekke waterspelletjes?
De molen is geopend. Bij “goed molenweer”draaien de wieken. 
Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het onderhoud van 
de molen.
Water en Vuur Spel op veld F. Ben jij de tegenstanders te slim af?
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!
Sportmix, kom je naar de Freegame achter het overdekte zwem-
bad? We gaan weer lekker sporten!
Selfie Challenge, neem je mobieltje mee naar de Plaza, en speel dit 
coole spel.
Estafette spelen, wie is de snelste? Maar je moet wel goed samen-
werken! We zien je bij de PlonsPlas. 
Hooischuur Theatershow
Je camping vriendjes zijn er weer! Wat zullen ze vandaag beleefd 
hebben? Kom snel naar de Hooischuur!
Tropical Foam Party! We zetten een gezellig tropisch muziekje op 
en maken er een gezellig feestje van. Met het nieuwe schuimkanon 
wordt dat zeker heel leuk! Dat wil jij toch ook meemaken? Trek je 
zwemkleding aan en kom je ook naar de PlonsPlas?
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Maandag 

Dinsdag 
Ochtendgymnastiek! Goedemorgen allemaal! Komen jullie mee 
dansen voor de Hooischuur?!
Mollie’s Knutseltijd
Kom weer knippen, plakken en kleuren bij de Plaza!
Hé heb je al gezien dat er een megavette stormbaan op veld 
F staat? Iedereen mag natuurlijk deze stormbaan bedwingen, 
maar eerst zijn de kleine kinderen t/m 6 jaar aan de beurt. 
Joehoe! Alle kinderen ouder dan 6 jaar zijn nu aan de beurt om 
zo snel mogelijk het stormbaan parcours af te leggen!
Hooischuur Theatershow
Wil je zien wat jouw beste camping vrienden nu weer voor geks 
beleefd hebben? Kom dan naar de Hooischuur!
Zo alle kinderen hebben al geoefend op de stormbaan.  
Nu is het de beurt aan de ouders in deze spannende 
ouder -kind challenge! Sleur je vader of moeder uit de  
stoel en versla ze in de Stormbaan challenge!
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Het nieuwe  
programma ligt  

vrijdag voor je klaar 

op de receptie.



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 knutselen? Kom gezellig 
naar de Plaza!
Wie heeft er zin in een potje voetbal? We wachten op je op de 
Freegame. 
Ballonnen gekte! Allemaal knallen op veld F,  er is ballonnen 
gekte en er knapt heel wat af!  
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)  
Generale repetitie Molenhof Got Talent. Doe je ook mee van-
avond? Kom dan nu naar de Hooischuur om je aan te melden  
en te oefenen.
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
Molenhof got Talent! Nou dat wil je niet missen. Alle super-
talenten van de Molenhof geven vanavond een spetterend 
optreden in “de Hooischuur”.
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Donderdag 

Vrijdag 
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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 supertof-
fe knutsel! Kom je naar de Plaza?
Sportmix, welke sport gaan we vandaag doen? Ben je ook 
benieuwd dan moet je naar de Freegame komen.
Tobbedansen op de Molenhof!
De mega grote tobbedansbaan staat weer bij de PlonsPlas.  
Wie o wie komt daar vanmiddag vanaf glijden?
Hooischuur Theatershow
Het is weer tijd voor een gloednieuwe theatershow! Aanslui-
tend Mollie’s diploma uitreiking.                                                             
Camping Trail, dat is weer eens iets anders! Zien we je bij de 
Hooischuur, want daar is de start van de uitdagende trail.
Weerwolven, ben je niet bang? Dan moet je zeker ook naar de 
Hooischuur komen. Deze aktiviteit is niet geschikt voor kleine 
kinderen! 
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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!
Beach volleybal, wie doet er mee? We spelen voor de lol dus 
iedereen mag meedoen. We zijn op veld A.
Smurfenjacht! Ben jij net zoals Gargamel gek op smurfen? Dan 
weet jij ze zeker te vinden. We zijn 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 bele-
ven? Aansluitend is er een superleuke minidisco! Dus trek je 
superblitze outfit aan! 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 meerde-
re keren te gebruiken.  
Kosten € 3,99

Infobandje


