
Animatieprogramma

Zomervakantie
30 juli t/m 5 augustus 2022 

Animatieprogramma

Woensdag 3 augustus
 

11:00 uur Inschrijven Heel Krieghuusbelten Bakt (4 aug)
  Schrijf je in voor morgen! LET OP VOL = VOL!
11:00 uur Inschrijven FIFA-Toernooi
  Laatste kans om je in te schrijven, LET OP VOL=VOL!
13:00 uur FIFA-Toernooi
  Een toernooi dat zeker niet gemist mag worden door alle 
                     fana�eke gamers van 8 jaar of ouder! Misschien neem jij 
                     dan wel plaats op een van die vele spelcomputers en ga 
                     jij de strijd aan. Schrijf je snel in bij het anima�eteam 
                     voor dit gave toernooi want vol=vol.
14:00 uur Voetbal Clinic
  Vandaag komt freestyle voetbalster Jasmijn Jansen langs 
                     op de camping, om samen met jou te oefenen op 
                     freestyle truckjes! Kom je ook?
15:00 uur Panna-toernooi
  Een potje panna spelen voor iedereen vanaf 8 jaar
17:30 uur  Intro duiken
  Vandaag kan je, onder begeleiding van een ervaren 
                     duikinstructeur, in het zwembad kennismaken met de 
                     duiksport. Minimaal zwemdiploma A verplicht. 17:30 
                     verzamelen we bij het zwembad! T/m 14 jaar €6,- , 
                     15 t/m 20 jaar €7,50, vanaf 20 jaar €10.!
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond een  
  potje mee?
20:30 uur Selfie Challenge
  Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle selfies 
                     van deze challenge te volbrengen!

Donderdag 4 augustus
 

11:00 uur Inschrijven Heel Krieghuusbelten Bakt 
  Schrijf je in voor vandaag! LET OP VOL = VOL!
13:00 uur Heel Krieghuusbelten Bakt
  Geef je snel op om samen met jouw gezin mee 
                     te doen aan DE bakwedstrijd van het jaar! 
                     LET OP VOL = VOL!
19:00 uur Heel Krieghuusbelten Bakt (UITSLAG)
  Eindelijk komen we te weten wie deze bakwedstrijd
                     gewonnen hee�!
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  We gaan lekker voetballen voor iedereen die 10+ is!

 

Vrijdag 5 augustus
 

11:00 uur Inschrijven Acrobatiek Workshop
13:00 uur Acrobatiek Workshop
  Vandaag komt er een acroba�ek ploeg om een 
                     workshop te geven! Kom jij ook? Dan kan je vanavond 
                     mee doen aan de voorstelling!
19:30  uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Vanavond hebben we weer een potje voetbal!
20:00 uur Acrobatiek Show
  De jongens en meiden hebben geoefend om 
                     speciaal voor jullie een fantas�sche voorstelling neer 
                     te ze�en!



Woensdag 3 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Voetbalshirt
  Het is vandaag VOETBAL dag! Dus we gaan een eigen 
                     voetbal shirt maken!
11:00 uur Inschrijven FIFA-Toernooi
  Laatste kans om je in te schrijven, LET OP VOL=VOL!
11:00 uur Inschrijven Heel Krieghuusbelten Bakt (4 aug)
  Schrijf je in voor morgen! LET OP VOL = VOL!
13:00 uur FIFA-Toernooi
  Een toernooi dat zeker niet gemist mag worden door alle 
                     fana�eke gamers van 8 jaar of ouder! Misschien neem jij 
                     dan wel plaats op een van die vele spelcomputers en ga 
                     jij de strijd aan. Schrijf je snel in bij het anima�eteam 
                     voor dit gave toernooi want vol=vol.
14:00 uur Voetbal Clinic
  Vandaag komt freestyle voetbalster Jasmijn Jansen langs 
                     op de camping, om samen met jou te oefenen op 
                     freestyle truckjes! Kom je ook?
15:00 uur Panna-toernooi
  Een potje panna spelen voor iedereen vanaf 8 jaar!
17:30 uur  Intro duiken
  Vandaag kan je, onder begeleiding van een ervaren 
                     duikinstructeur, in het zwembad kennismaken met de 
                     duiksport. Minimaal zwemdiploma A verplicht. 17:30 
                     verzamelen we bij het zwembad! T/m 14 jaar €6,- , 
                     15 t/m 20 jaar €7,50, vanaf 20 jaar €10.
19:00 uur Minidisco
  Dansen, zingen, swingen, alles mag!
20:30 uur Selfie Challenge
  Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle selfies 
                     van deze challenge te volbrengen!

Donderdag 4 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Vlinder
  Kom vandaag een vlinder maken! Je mag zelf weten 
                     welke kleuren je de vlinder gee�!
11:00 uur Inschrijven Heel Krieghuusbelten Bakt 
  Schrijf je in voor vandaag! LET OP VOL = VOL!
13:00 uur Heel Krieghuusbelten Bakt
  Geef je snel op om samen met jou vader of moeder mee 
                     te doen aan DE bakwedstrijd van het jaar! LET OP VOL = 
                     VOL!
19:00 uur Heel Krieghuusbelten Bakt (UITSLAG)
  Eindelijk komen we te weten wie deze bakwedstrijd
                     gewonnen hee�!
19:05 uur Storm & Sterre Theatershow
  en supergezellige theatershow met jouw enige echte 
                     theatervriendjes! Kom gezellig kijken wat ze vandaag 
                     toch weer beleefd hebben!
20:30 uur Ren-Je-Rot-Quiz
  Ren zo snel als je kunt naar het goede antwoord �jdens
                     deze gezellige quiz!

Maandag 1 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Haai
  Haai, hallo! Kom je vandaag bij ons knutselen?
13:00 uur ABC-Zoekspel
  Ben jij een echte speurneus en ken je het hele alfabet uit 
                     je hoofd? Dan is dit het perfecte spel voor jou!
15:00 uur Binnenpret
  We doen allemaal gezellige spelletjes speciaal voor 
                     kleintjes. Alle kinderen tot 7 jaar zijn van harte welkom 
                     in de recrea�eruimte!
19:00 uur Minidisco
  Stoelen en tafels aan de kant want wij gaan swingen!
20:30 uur Treffers!
  We gaan allerlei vormen van tre�al spelen. Zorg dat je 
                     niet geraakt wordt! Vanaf 8 jaar.

Dinsdag 2 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Onderzeeboot
  We maken vandaag een onderzeeboot! Heb jij enig idee 
                     hoe een onderzeeboot eruitziet?
11:00 uur Inschrijven FIFA-Toernooi (3 augustus)
  Schrijf je snel in voor morgen, LET OP VOL=VOL!
13:00 uur Water-Estafette-Race
  Een doldwaze estafe�e waarbij water de hoofdrol 
                     speelt! Pas op, want je wordt nat!
15:00 uur Peuterpret
  Allemaal gezellige spelletjes voor de allerkleinsten! Kom  
  gezellig meedoen, het wordt dolle pret!
19:00 uur Storm & Sterre Theatershow
  Een supergezellige theatershow met jouw enige echte  
  theatervriendjes! Kom kijken wat ze vandaag toch weer  
      beleefd hebben!
20:30 uur Zwembaddisco (t/m 10 jaar)
  Kom je ook naar de zwembad disco? Voor alle kids tot 10 
                     jaar, zwemdiploma verplicht!

     

 

Vrijdag 5 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Kleurrijke Hagedis
  Geef je hagedis de kleuren die je mooi vind en maak er 
                     een kleurrijk beestje van!
11:00 uur Inschrijven Acrobatiek Workshop
13:00 uur Acrobatiek Workshop
  Vandaag komt er een acroba�ek ploeg om een 
                     workshop te geven! Kom jij ook? Dan kan je vanavond 
                     mee doen aan de voorstelling!
19:00 uur Minidisco
  Haal de slaap uit je ogen, want we gaan swingen
20:00 uur Acrobatiek Show
  De jongens en meiden hebben KEI hard geoefend om 
                     speciaal voor jullie een fantas�sche voorstelling neer 
                     te ze�en!

Welkom allemaal!
 

Het wordt een super leuke vakan�e, want wij organiseren allemaal leuke ac�viteiten voor jong en oud!
Voor alle ac�viteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recrea�eeruimte.

Bij slecht weer of onvoldoende deelname proberen we al�jd een vervangende ac�viteit te organiseren.
Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke ac�viteiten!

Fijne vakan�e en tot snel!

Groetjes van het animatieteam

Dagelijks geopend, tijden onder voorbehoud
    
Recep�e  09:00 - 17:00 uur  
Winkel  08:00 - 17:30 uur 
Airtrampoline 09:00 - 21:00 uur 
Zwembad 09:00 - 20:00 uur 
Indoorspeeltuin 09:00 - 21:00 uur
Restaurant 11:00 - 22:00 uur
Snackbar  12:00 - 21:00 uur

Zaterdag 30 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Muuraquarium
  We gaan de boel gezellig maken en maken met z'n allen 
                     een supergroot aquarium op de muur!
13:00 uur  Waterspelletjes
  Verschillende waterspelletjes voor jong en oud!
15:00 uur Voetbal, Voetbal en nog eens Voetbal!
  Voetbal voor alle jongens en meiden tot 10 jaar!
19:00 uur  Storm & Sterre Theatershow
  Tip tap top kom achterop! Dan gaan we naar het  
  theater!
20:30 uur  Hollandsche Avond!
  Vanavond hebben we een thema avond in het 
                     restaurant. Kom gezellig een drankje doen of zing en 
                     dans mee met de DJ! Inloop start 20:00

Zondag 31 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Ufo
  Bliep, Bliep! We maken vandaag een gave ufo!
13:00 uur Peuterpret
  Allemaal gezellige spelletjes voor de allerkleinsten! Kom  
  gezellig meedoen, het wordt dolle pret!
15:00 uur Viervoetbal
  Doe jij mee met deze te gekke variant van voetbal? We 
                     spelen niet met 2 maar met 4 doelen en dus ook met 4 
                     teams tegelijk!
19:00 uur Minidisco
  Dansen, zingen, swingen, alles mag!
20:30 uur Kampvuur bij de recreatievijver
  Voor alle kinderen tot 11 jaar hebben wij een kampvuur 
                     bij de recrea�e vijver. Let op, tot 6 jaar begeleiding van 
                     16+ verplicht

Tijden & activiteiten onder voorbehoud.



Krieghuisweg 19  8102 SV  Raalte
T: 0572 - 37 15 75  E: info@krieghuusbelten.nl  W: www.krieghuusbelten.nl

Teens & Familiefun (10+)
 
Zaterdag 30 juli
 

15:00 uur Inschrijven Dropping!
  Kom naar de Storm & Sterre club om jezelf in te 
                     schrijven!
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Weer een uurtje voetbal voor alle �eners. 
20:30 uur  Hollandsche Avond!
  Vanavond hebben we een thema avond in het 
                     restaurant. Kom gezellig een drankje doen of zing en 
                     dans mee met de DJ! Inloop start 20:00
21:30 uur Dropping (12+)
  Schrijf jezelf in bij het anima�eteam voor deze dropping! 
                     In groepjes worden jullie afgezet op een nog onbekende  
                     plek, aan jullie de opdracht om de weg weer terug te 
                     vinden naar de camping! Geef jezelf op en we zien jullie 
                     vanavond!

 

Zondag 31 juli
 

11:30 uur Yoga op de camping! (16+)
  Iedere zondag 11:30 yoga, bij de recrea�evijver! Let op, 
                     dit is een  16+ ac�viteit dit houdt in dat onder de 16 
                     deelname alleen kan onder begeleiding.
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Speciaal voor 10+ een uurtje voetballen!
21:30 uur Kampvuur bij de recreatievijver 11+
  Speciaal voor alle �eners vanaf 11 jaar is er een 
                     kampvuur gemaakt bij de recrea�evijver

 

Maandag 1 augustus
 

19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Verschillende voetbalspelen, doe je mee?
20:30 uur Treffers!
  We gaan allerlei vormen van tre�al spelen. Zorg dat je 
                     niet geraakt wordt! Vanaf 8 jaar.
 

Dinsdag 2 augustus
 

11:00 uur Inschrijven FIFA-Toernooi (3 augustus)
  Schrijf je snel in voor morgen, LET OP VOL=VOL!
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond een  
  potje mee?
21:30 uur Zwembaddisco (10+)
  Speciaal voor alle �eners vanaf 10 jaar, hebben wij
                     een zwembad disco georganiseerd! Kom jij ook?   

 
 

Woensdag 3 augustus
 

11:00 uur Inschrijven Heel Krieghuusbelten Bakt (4 aug)
  Schrijf je in voor morgen! LET OP VOL = VOL!
11:00 uur Inschrijven FIFA-Toernooi
  Laatste kans om je in te schrijven, LET OP VOL=VOL!
13:00 uur FIFA-Toernooi
  Een toernooi dat zeker niet gemist mag worden door alle 
                     fana�eke gamers van 8 jaar of ouder! Misschien neem jij 
                     dan wel plaats op een van die vele spelcomputers en ga 
                     jij de strijd aan. Schrijf je snel in bij het anima�eteam 
                     voor dit gave toernooi want vol=vol.
14:00 uur Voetbal Clinic
  Vandaag komt freestyle voetbalster Jasmijn Jansen langs 
                     op de camping, om samen met jou te oefenen op 
                     freestyle truckjes! Kom je ook?
15:00 uur Panna-toernooi
  Een potje panna spelen voor iedereen vanaf 8 jaar
17:30 uur  Intro duiken
  Vandaag kan je, onder begeleiding van een ervaren 
                     duikinstructeur, in het zwembad kennismaken met de 
                     duiksport. Minimaal zwemdiploma A verplicht. 17:30 
                     verzamelen we bij het zwembad! T/m 14 jaar €6,- , 
                     15 t/m 20 jaar €7,50, vanaf 20 jaar €10.!
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond een  
  potje mee?
20:30 uur Selfie Challenge
  Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle selfies 
                     van deze challenge te volbrengen!

Donderdag 4 augustus
 

11:00 uur Inschrijven Heel Krieghuusbelten Bakt 
  Schrijf je in voor vandaag! LET OP VOL = VOL!
13:00 uur Heel Krieghuusbelten Bakt
  Geef je snel op om samen met jouw gezin mee 
                     te doen aan DE bakwedstrijd van het jaar! 
                     LET OP VOL = VOL!
19:00 uur Heel Krieghuusbelten Bakt (UITSLAG)
  Eindelijk komen we te weten wie deze bakwedstrijd
                     gewonnen hee�!
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  We gaan lekker voetballen voor iedereen die 10+ is!

 

Vrijdag 5 augustus
 

11:00 uur Inschrijven Acrobatiek Workshop
13:00 uur Acrobatiek Workshop
  Vandaag komt er een acroba�ek ploeg om een 
                     workshop te geven! Kom jij ook? Dan kan je vanavond 
                     mee doen aan de voorstelling!
19:30  uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Vanavond hebben we weer een potje voetbal!
20:00 uur Acrobatiek Show
  De jongens en meiden hebben geoefend om 
                     speciaal voor jullie een fantas�sche voorstelling neer 
                     te ze�en!


