
Animatieprogramma

Zomervakantie
23 t/m 29 juli 2022 

Animatieprogramma

Woensdag 27 juli
 

12:30 uur Bubbelvoetbal
  De meest hilarische ac�viteit van dit seizoen! Daag je 
                     tegenstanders uit en BUMP ze omver.
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 ABC-Zoekspel
  Ben jij een echte speurneus en ken je het hele alfabet uit 
                     je hoofd? Dan is dit het perfecte spel voor jou!

Donderdag 28 juli
 

11:00 uur Inschrijven Voetbaltoernooi!
  Geef je op als individu of als team van 4 bij de kidsclub 
                     voor het voetbal toernooi van vanmiddag! 
                     (Lee�ijdscategorieën t/m 9 jaar & vanaf 9 jaar)
13:00 uur Krieghuusbelten-Voetbaltoernooi
  Met je eigen familie of vrienden als team in een 
                     spor�eve wedstrijd! Scoor en win die cup en dan is jullie 
                     vakan�e zeker niet meer stuk te krijgen! Schrijf je team 
                     van papa's, mama's, broertjes, zusjes, vriendjes en buren 
                     nu in bij het recrea�eteam!
20:30 uur Krieghuusbelten-Voetbaltoernooi FINALE
  De grote finale! Welk team mag zich kampioen  
                     noemen deze vakan�e? Nu weten we welke teams er in 
                     de finale staan. Maar eerst speelt het anima�eteam nog 
                     een demonstra�e wedstrijd tegen de technische dienst. 
                     Publiek is natuurlijk van harte welkom!

 

Vrijdag 29 juli
 

19:30  uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Vanavond hebben we weer een potje voetbal!
20:30 uur EHBO: Het Medicijn-Mysterie
  Help mee en ga op zoek naar de verdwaalde vreemde 
                     pa�ënten! Met een ziekenhuisrapport bij de hand moet 
                     jij ervoor zorgen, dat deze pa�ënten de juiste medicijnen 
                     krijgen anders gaat het goed mis! Alle speurders en 
                     slimmeriken kunnen zich melden bij Dokter Hospitaal!
                     Vrijwilligers gezocht voor deze ac�viteit!



Woensdag 27 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Vriendenboekje
  Je kunt vandaag je eigen vriendenboekje komen maken, 
                     zodat al jouw vakan�evrienden hier iets in kunnen 
                     schrijven!
12:30 uur Bubbelvoetbal
  De meest hilarische ac�viteit van dit seizoen! Daag je 
                     tegenstanders uit en BUMP ze omver.
15:00 uur Peuterpret
  Trek snel je schoenen aan want jouw vriendjes komen er  
  aan!
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
  Zwaaien met je armen en stampen met je voeten
20:30 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!

Donderdag 28 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Astronaut in de Ruimte
  Heb je al�jd al een reis door de ruimte willen maken? 
                     Daar weet deze astronaut wel raad mee!
11:00 uur Inschrijven Voetbaltoernooi!
  Geef je op als individu of als team van 4 bij de kidsclub 
                     voor het voetbal toernooi van vanmiddag! 
                     (Lee�ijdscategorieën t/m 9 jaar & vanaf 9 jaar)
13:00 uur Frozen Avontuur
  Volg Elsa �jdens deze winterse speurtocht en ontrafel de 
                     puzzel om erachter te komen waar Olaf zich bevindt. 
                     Voor alle kinderen t/m 6 jaar. 
13:00 uur Krieghuusbelten-Voetbaltoernooi
  Met je eigen familie of vrienden als team in een 
                     spor�eve wedstrijd! Scoor en win die cup en dan is jullie 
                     vakan�e zeker niet meer stuk te krijgen! Schrijf je team 
                     van papa's, mama's, broertjes, zusjes, vriendjes en buren 
                     nu in bij het recrea�eteam!
19:00 uur Storm & Sterre Theatershow
  Daar zijn ze weer! Kom kijken en luisteren naar een 
                     nieuw gek avontuur!
20:30 uur Krieghuusbelten-Voetbaltoernooi FINALE
  De grote finale! Welk team mag zich kampioen  
                     noemen deze vakan�e? Nu weten we welke teams er in 
                     de finale staan. Maar eerst speelt het anima�eteam nog 
                     een demonstra�e wedstrijd tegen de technische dienst. 
                     Publiek is natuurlijk van harte welkom!

Maandag 25 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Tropische Papegaai  
                     We maken vandaag een vrolijke kleurrijke tropische 
                     papegaai. Je mag zelf weten welke
                     kleuren jij jouw papegaai gee�.
11:00 uur inschrijven: Droomvlucht (26 juli)
  Schrijf je in voor morgen! Let op VOL = VOL!
13:00 uur Het Mega-Ruilspektakel
  Wie is de beste handelaar en welk team gaat er met de 
                     mooiste ruilhandel vandoor? Straks weten we het!
19:00 uur Minidisco
  We hebben wat lawaai meegenomen dan horen jullie  
  ons zeker goed aankomen!
20:30 uur Omgekeerd Verstoppertje
  Wie kan zich voor de rest van de groep schuilhouden? 
                     We spelen verstoppertje maar dan wel op een heel 
                     andere manier.

Dinsdag 26 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Superheldenhanden
  Maak van jouw eigen hand een supercoole superheld!
11:00 uur 2e moment inschrijven: Droomvlucht (26 juli)
  Schrijf je in voor vanavond! Let op VOL = VOL!
13:00 uur Ratten en Raven
  Bij dit spel gaat het om hard kunnen rennen en onder
                     tussen moet je ook nog heel goed kunnen luisteren! 
19:00 uur Droomvlucht
  Een magische tocht door een sprookjesach�ge droom
                     wereld voor het hele gezin! Maak kennis met el�es, 
                     tovenaars, feeën en heksen die tot leven komen in de 
                     Droomvlucht. VOL=VOL! (Wij zoeken voor deze ac�viteit 
                     vrijwilligers)

     

 

Vrijdag 29 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Heksen en Tovenaars
  Kom vandaag een heksenhoed of een tovenaarshoed 
                     maken!
13:00 uur Meet en greet met Storm & Sterre
  Heb jij een tekening, wil je met ze op de foto? Of wil je 
                     gewoon even een high 5 geven? Vanmiddag kan dat! 
                     Kom gezellig naar de kidsclub, en ontmoet jou camping 
                     vriendjes!
15:00 uur Peuterpret
  Trek snel je schoenen aan want jouw vriendjes komen er  
  aan!
19:00 uur Minidisco
  Zwaaien met je armen en stampen met je voeten
20:30 uur EHBO: Het Medicijn-Mysterie
  Help mee en ga op zoek naar de verdwaalde vreemde 
                     pa�ënten! Met een ziekenhuisrapport bij de hand moet 
                     jij ervoor zorgen, dat deze pa�ënten de juiste medicijnen 
                     krijgen anders gaat het goed mis! Alle speurders en 
                     slimmeriken kunnen zich melden bij Dokter Hospitaal!
                     Vrijwilligers gezocht voor deze ac�viteit!

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�eruimte.
Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt er al�jd een vervangende ac�viteit georganiseerd.

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  Snackbar
Zondag t/m vrijdag 11:00 - 22:00 uur      12:00 - 21:00 uur
Zaterdag  11:00 - 23:00 uur      12:00 - 21:00 uur

Zaterdag 23 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Jungledierenmaskers
  We maken vandaag superleuke jungledierenmaskers!
13:00 uur Stand in de Mand!
  Stand in de mand en de bal is voor...
15:00 uur Panna KO Toernooi!
  Een spannend voetbal, knock-out toernooi voor alle 
                     jongens en meiden vanaf 8 jaar!
19:00 uur Storm & Sterre Theatershow
  Daar zijn ze weer! Kom kijken en luisteren naar een 
                     nieuw gek avontuur!
20:30 uur Muziek bingo
  Bingo maar dan met muziek, alle stylen komen aan bod 
                     dus zorg dat je er bij bent! We spelen bij het restaurant.
                     kaart verkoop vanaf 20:00!

Zondag 24 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Hawaiiketting
  Laten we hopen dat vandaag het zonnetje schijnt, want 
                     we maken er een tropisch feestje van!
13:00 uur Tropical Splash!
  Verschillende tropische waterspelletjes voor jong en 
                     oud!
15:00 uur Waterspektakel
  Volop waterpret voor iedereen! Je zult niet droog 
                     blijven... Durf jij het aan? 
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 23 juli
 

15:00 uur Panna KO Toernooi!
  Een spannend voetbal, knockout toernooi voor alle 
                     jongens en meiden vanaf 8 jaar!
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Weer een uurtje voetbal voor alle �eners. 
20:30 uur Muziek bingo
  Bingo maar dan met muziek, alle stylen komen aan bod 
                     dus zorg dat je er bij bent! We spelen bij het restaurant.
                     kaart verkoop vanaf 20:00!
 

Zondag 24 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 recreaetievijver 11+
  Speciaal voor alle �eners vanaf 11 jaar is er een 
                     kampvuur gemaakt bij de recrea�evijver.
 

Maandag 25 juli
 

11:00 uur inschrijven: Droomvlucht (26 juli)
  Schrijf je in voor morgen!
13:00 uur Het Mega-Ruilspektakel
  Wie is de beste handelaar en welk team gaat er met de 
                     mooiste ruilhandel vandoor? Straks weten we het!
13:00 uur Decor maken Droomvlucht
  Morgen is het zo ver! De Droomvlucht, maar dit zouden 
                     wij natuurlijk niet kunnen zonder jullie hulp. Ben jij goed 
                     in schilderen, knippen en plakken... Of wil je gewoon 
                     graag helpen! Kom ons dan helpen vanaf 13:00
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Weer een uurtje voetballen voor 10+, doe je mee?

 

Dinsdag 26 juli
13:00 uur Decor opzetten Droomvlucht
  Help jij ons mee met het klaar maken van de droom
                     vlucht? Vandaag om 13:00 gaan wij weer verder!
19:00 uur Droomvlucht
  Een magische tocht door een sprookjesach�ge droom
                     wereld voor het hele gezin! Maak kennis met el�es, 
                     tovenaars, feeën en heksen die tot leven komen in de 
                     Droomvlucht. VOL=VOL!
 

 

Woensdag 27 juli
 

12:30 uur Bubbelvoetbal
  De meest hilarische ac�viteit van dit seizoen! Daag je 
                     tegenstanders uit en BUMP ze omver.
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 ABC-Zoekspel
  Ben jij een echte speurneus en ken je het hele alfabet uit 
                     je hoofd? Dan is dit het perfecte spel voor jou!

Donderdag 28 juli
 

11:00 uur Inschrijven Voetbaltoernooi!
  Geef je op als individu of als team van 4 bij de kidsclub 
                     voor het voetbal toernooi van vanmiddag! 
                     (Lee�ijdscategorieën t/m 9 jaar & vanaf 9 jaar)
13:00 uur Krieghuusbelten-Voetbaltoernooi
  Met je eigen familie of vrienden als team in een 
                     spor�eve wedstrijd! Scoor en win die cup en dan is jullie 
                     vakan�e zeker niet meer stuk te krijgen! Schrijf je team 
                     van papa's, mama's, broertjes, zusjes, vriendjes en buren 
                     nu in bij het recrea�eteam!
20:30 uur Krieghuusbelten-Voetbaltoernooi FINALE
  De grote finale! Welk team mag zich kampioen  
                     noemen deze vakan�e? Nu weten we welke teams er in 
                     de finale staan. Maar eerst speelt het anima�eteam nog 
                     een demonstra�e wedstrijd tegen de technische dienst. 
                     Publiek is natuurlijk van harte welkom!

 

Vrijdag 29 juli
 

19:30  uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Vanavond hebben we weer een potje voetbal!
20:30 uur EHBO: Het Medicijn-Mysterie
  Help mee en ga op zoek naar de verdwaalde vreemde 
                     pa�ënten! Met een ziekenhuisrapport bij de hand moet 
                     jij ervoor zorgen, dat deze pa�ënten de juiste medicijnen 
                     krijgen anders gaat het goed mis! Alle speurders en 
                     slimmeriken kunnen zich melden bij Dokter Hospitaal!
                     Vrijwilligers gezocht voor deze ac�viteit!


